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21.5.2018 A8-0159/1 

Amendement  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de situatie in Libië 

uiterst kwetsbaar is en het land met een 

aantal complexe, onderling 

samenhangende uitdagingen ten aanzien 

van de politieke stabiliteit, economische 

ontwikkeling en veiligheid geconfronteerd 

wordt; 

A. overwegende dat de situatie in Libië 

uiterst kwetsbaar is en het land met een 

aantal complexe, onderling 

samenhangende uitdagingen ten aanzien 

van de politieke stabiliteit, economische 

ontwikkeling en veiligheid geconfronteerd 

wordt; overwegende dat de VS, de EU en 

de NAVO verantwoordelijk zijn voor het 

lijden, het geweld, de vernietiging, de 

politieke instabiliteit, de sociale 

ineenstorting, het etnisch conflict, het 

gewelddadig extremisme en de ernstige 

schendingen van de mensenrechten die 

nu plaatsvinden in Libië; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/2 

Amendement  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat Libië het 

slachtoffer werd van buitenlandse 

militaire agressie die gepleegd werd door 

de VS, de EU en de NAVO, in strijd met 

het internationaal recht; overwegende dat 

resolutie B7-0169/2011 van het Europees 

Parlement, door een no-flyzone te 

verdedigen, een militaire interventie in dit 

land heeft gesteund; overwegende dat 

deze militaire interventie ertoe heeft 

bijgedragen dat het binnenlandse conflict 

in het land is verergerd en dat de 

instabiliteit in de gehele regio van de 

Magreb en het Midden-Oosten is 

toegenomen; 

Or. pt 



 

AM\1153926NL.docx  PE621.612v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.5.2018 A8-0159/3 

Amendement  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  A ter. overwegende dat de militaire 

agressie waar Libië het slachtoffer van 

was niets te maken had met een werkelijk 

gevoel van solidariteit met de Libische 

bevolking en de verdediging van haar 

legitieme rechten, omdat alleen gekeken 

werd naar de belangen van de westelijke 

grootmachten nl. rechtstreekse interventie 

in de binnenlandse aangelegenheden van 

deze soevereine staat, geostrategische 

controle en controle van de natuurlijke 

hulpbronnen van Libië; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/4 

Amendement  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   (a bis) een einde te maken aan hun beleid 

van externe inmenging, destabilisatie, 

militaire interventie en agressie tegen de 

volkeren van deze regio en het Midden-

Oosten en het soevereine recht van de 

volkeren te eerbiedigen om vrijelijk te 

besluiten over hun eigen toekomst; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/5 

Amendement  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (a ter) een einde te maken aan de 

uitgebreide samenwerking met de NAVO 

in de Middellandse Zee, met name de 

operatie Sea Guardian van de NAVO en 

de operatie EUNAVFOR MED SOPHIA, 

missies die hebben bijgedragen tot de 

militarisering van de Middellandse Zee en 

tot een onveilige Middellandse Zee en 

ertoe hebben bijgedragen dat in het 

afgelopen decennium tienduizenden 

migranten om het leven zijn gekomen, een 

aantal dat nog dagelijks stijgt; 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/6 

Amendement  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma Lopez, Javier Couso, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter a quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   (a quater) te garanderen dat in het 

volgende Meerjarig Financieel Kader 

(MFK) niet hetzelfde xenofobe en 

racistische migratiebeleid van de EU 

gefinancierd wordt, dat een flagrante 

schending van de mensenrechten en van 

de uit het internationaal recht 

voortvloeiende verplichtingen vormt, met 

name van het beginsel van non-

refoulement, dat immigratie onderdrukt 

en criminaliseert, dat de uitzetting van 

migranten en vluchtelingen in de hand 

werkt en dat voorwaarden stelt aan het 

asielrecht die in strijd zijn met het 

Verdrag van Genève; en tevens de 

financiering af te wijzen in het volgende 

Meerjarig Financieel Kader van 

migratiebeleid dat gebaseerd is op de 

veronderstellingen waarop “Fort Europa” 

gebouwd is, op toenemende militarisering 

van de grenzen van de EU, het 

externaliseren van de grenzen en de 

overname door derde landen van het EU-

beleid op het gebied van grenscontrole, 

zoals gebeurt in Libië; 

Or. pt 
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