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21.5.2018 A8-0159/17 

Изменение  17 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес, Хавиер Кусо, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и EСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че положението в 

Либия е изключително нестабилно и че 

страната е изправена пред редица 

сложни взаимосвързани 

предизвикателства по отношение на 

политическата стабилност, 

икономическото развитие и 

сигурността; 

А. като има предвид, че положението в 

Либия е изключително нестабилно и че 

страната е изправена пред редица 

сложни взаимосвързани 

предизвикателства по отношение на 

политическата стабилност, 

икономическото развитие и 

сигурността; като има предвид, че 

САЩ, ЕС и НАТО носят отговорност 

за ситуацията, белязана от 

страдание, насилие, опустошение, 

политическа нестабилност, социален 

срив, етнически конфликт, 

насилствен екстремизъм и тежки 

нарушения на правата на човека, 

които се наблюдават понастоящем в 

Либия; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/18 

Изменение  18 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес, Хавиер Кусо, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и EСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Аа. като има предвид, че Либия е 

жертва на чуждестранната военна 

агресия, начело на която застанаха 

ЕС, САЩ и НАТО в нарушение на 

международното право; като има 

предвид, че в своята резолюция 

B7-0169/2011 Европейският 

парламент се застъпи за създаването 

на забранена за полети зона и по този 

начин подкрепи военната намеса в 

страната; като има предвид, че тази 

военна намеса допринесе за изостряне 

на вътрешния конфликт и за 

увеличаване на нестабилността в 

региона на Магреб и Близкия изток; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/19 

Изменение  19 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес, Хавиер Кусо, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и EСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Аб. като има предвид, че военната 

агресия срещу Либия не беше 

отражение на каквото и да е 

истинско чувство на солидарност с 

либийския народ или на нуждата да 

се защитят законните му права, а че 

стремежът ѝ беше единствено да 

осигури прикритие за целите на 

водещите западни сили под формата 

на пряка намеса във вътрешните 

работи на тази суверенна държава, 

геостратегически контрол и контрол 

върху природните ресурси на Либия; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/20 

Изменение  20 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес, Хавиер Кусо, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и EСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Член 1 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

   (aa) да преустановят своята 

политика, характеризираща се с 

външна намеса, дестабилизация, 

агресия и военна намеса срещу 

народите в този регион и Близкия 

изток, и да зачитат суверенното 

право на народите да определят 

свободно своята съдба; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/21 

Изменение  21 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес, Хавиер Кусо, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола 

Санчес, Естефания Торес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и EСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Член 1 – параграф 1 – буква а б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (aб) да прекратят сътрудничеството 

с НАТО в Средиземно море, по-

специално операцията „Морски 

страж“ на НАТО и военната 

операция на ЕС в южната част на 

Централното Средиземноморие 

(EUNAVFOR MED операция SOPHIA) 

– мисии, които допринесоха за 

милитаризацията и несигурността в 

Средиземно море и за създаването на 

ситуация, при която десетки хиляди 

мигранти загинаха през последното 

десетилетие, като броят на 

смъртните случаи продължава да 

расте с всеки изминал ден; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/22 

Изменение  22 

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес, Хавиер Кусо, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Меря Кюльонен, 

Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес, Лола Санчес, 

Естефания Торес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и EСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Член 1 – параграф 1 – буква а в (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

   (aв) да гарантират, че следващата 

Многогодишна финансова рамка не 

предоставя финансиране за същите 

ксенофобски и расистки политики на 

ЕС в областта на миграцията, които 

представляват явни нарушения на 

правата на човека и на задълженията 

на ЕС по силата на международното 

право, по-специално на принципа на 

забрана за връщане, и които 

противодействат на имиграцията и я 

инкриминират, насърчават 

експулсирането на мигранти и 

бежанци и ограничават правото на 

убежище в разрез с Женевската 

конвенция; също така да отхвърлят 

предоставянето на финансиране чрез 

следващата Многогодишна финансова 

рамка за политики в областта на 

миграцията, основаващи се на 

същите предположения, на които 

беше изградена „крепостта Европа“, 

на нарастващата милитаризация по 

границите на ЕС, на възлагането на 

граничния контрол на външни 

структури и на приемането от 

трети държави на политиката на ЕС 

по отношение на граничния контрол, 
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какъвто е случаят с Либия; 

Or. pt 

 

 


