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24.5.2018 A8-0159/23 

Emenda  23 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ga (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ga. billi huwa tal-akbar importanza li 

l-Istati Membri kollha jitkellmu b'vuċi 

waħda, isaħħu l-isforzi ta' medjazzjoni 

tal-UE u jenfasizzaw ir-rwol ċentrali tan-

NU u tal-pjan ta' azzjoni tan-NU; billi 

inizjattivi individwali mill-Istati Membri 

għandhom fil-każijiet kollha jiġu 

milqugħa biss jekk jittieħdu fi ħdan il-

qafas Ewropew u jkunu konformi 

għalkollox mal-politika barranija tal-UE; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Emenda  24 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Oa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Oa. billi l-Gvern ta' Kunsens 

Nazzjonali (GNA) rikonoxxut 

internazzjonalment qed jiddependi dejjem 

aktar fuq il-milizzji għas-sigurtà tiegħu; 

billi dawn il-milizzji kisbu livell mingħajr 

preċedent ta' influwenza fuq l-

istituzzjonijiet tal-istat fi Tripli, u b'hekk 

qed jheddu t-tentattivi kontinwi tan-NU 

għall-ħolqien ta' qafas politiku aktar 

vijabbli fil-pajjiż; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Emenda  25 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa R 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

R. billi bħalissa fil-pajjiż jonqos qafas 

leġiżlattiv ċar u kondiviż fuq bażi wiesgħa 

għal dak li għandu x'jaqsam mas-sistema 

elettorali; billi l-prevalenza tal-klima 

attwali ta' impunità, tal-illegalità mifruxa, 

tal-korruzzjoni kif ukoll ir-rwol tal-gruppi 

armati u tat-tensjonijiet tribali u reġjonali 

Libjani, jikkontribwixxu biex tkompli 

tonqos il-fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi 

u governattiv li diġà huma dgħajfa; 

R. billi bħalissa fil-pajjiż jonqos qafas 

leġiżlattiv ċar u kondiviż fuq bażi wiesgħa 

għal dak li għandu x'jaqsam mas-sistema 

elettorali; billi ebda kostituzzjoni ma ġiet 

adottata, u b'hekk il-pajjiż tħalla 

mingħajr il-qafas legali meħtieġ biex jiġu 

organizzati elezzjonijiet ġodda; billi l-

prevalenza tal-klima attwali ta' impunità, 

tal-illegalità mifruxa, tal-korruzzjoni kif 

ukoll ir-rwol tal-gruppi armati u tat-

tensjonijiet tribali u reġjonali Libjani, 

jikkontribwixxu biex tkompli tonqos il-

fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi u 

governattiv li diġà huma dgħajfa; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Emenda  26 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Sa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Sa. billi l-grupp estremista Salafista 

Madkhalista qed isir aktar b'saħħtu u 

aktar rilevanti fil-Lvant kif ukoll fil-

Punent tal-Libja; billi l-Madkhalisti 

jopponu l-elezzjonijiet, huma ħerqana li l-

istatus quo jinżamm, jiċħdu kompletament 

kwalunkwe mudell ta' demokrazija u 

huma armati ħafna, u b'hekk 

jirrappreżentaw riskju konkret ta' aktar 

estremiżmu u vjolenza fil-pajjiż; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Emenda  27 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt ba (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 (ba) li jappoġġaw l-hekk imsejħa 

"laqgħat fil-livell lokali" li qed isiru 

f'diversi muniċipalitajiet taħt l-umbrella 

tan-NU, bħala inizjattiva ta' 

rikonċiljazzjoni effettiva minn isfel għal 

fuq bl-għan li tħeġġeġ id-djalogu bejn il-

komunitajiet differenti, u b'hekk 

tikkontribwixxi b'mod konkret għall-

iżvilupp ta' soluzzjoni sostenibbli u 

vijabbli għall-kriżi Libjana u tgħin biex 

tinħoloq kultura nazzjonali ta' sens 

ċiviku; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Emenda  28 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt d 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(d) li jsostnu l-isforzi Libjani maħsuba 

biex joħolqu ordni kostituzzjonali ġdid li 

għandu jinkludi formula għat-tqassim ġust 

tal-ġid li jiġi miż-żejt kif ukoll diviżjoni 

ċara tal-kompiti u tal-obbligi bejn ir-

reġjuni storiċi, minn naħa, u kwalunkwe 

gvern nazzjonali, min-naħa l-oħra; li 

jfakkru li din il-kostituzzjoni l-ġdida, li 

tista' tkun ispirata minn elementi tal-

kostituzzjoni emendata tal-1963, tista' 

tikkontribwixxi għall-isforzi biex ikunu 

organizzati elezzjonijiet nazzjonali li jsiru 

biss wara li jkunu ġew soddisfatti b'mod 

adegwat il-kundizzjonijiet neċessarji biex 

ikunu żgurati perċentwal għoli ta' eletturi 

li joħorġu jivvutaw u l-aċċettazzjoni mill-

pubbliku; 

(d) li jsostnu l-isforzi Libjani maħsuba 

biex joħolqu ordni kostituzzjonali ġdid li 

għandu jinkludi formula għat-tqassim ġust 

tal-ġid li jiġi miż-żejt kif ukoll diviżjoni 

ċara tal-kompiti u tal-obbligi bejn ir-

reġjuni storiċi, minn naħa, u kwalunkwe 

gvern nazzjonali, min-naħa l-oħra; li 

jfakkru li din il-kostituzzjoni l-ġdida, li 

tista' tkun ispirata minn elementi tal-

kostituzzjoni emendata tal-1963, tista' 

tikkontribwixxi għall-isforzi biex ikunu 

organizzati elezzjonijiet nazzjonali li jsiru 

biss wara li tkun ġiet adottata l-

kostituzzjoni ġdida u jkunu ġew issodisfati 

b'mod adegwat il-kundizzjonijiet neċessarji 

biex ikun żgurat li perċentwal għoli ta' 

eletturi joħorġu jivvutaw, kif ukoll 

aċċettazzjoni mill-pubbliku u leġittimità; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Emenda  29 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 (ga) li jżommu quddiem għajnejhom il-

ħtieġa li jiġu żviluppati programmi 

mfassla apposta biex jintegraw mill-ġdid 

lill-individwi, mhux gruppi, mill-milizzji 

lejn l-apparat tas-sigurtà regolari, u 

b'hekk jiġu limitati l-lealtajiet maqsuma; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Emenda  30 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt h 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(h) li jsostnu l-isforzi tan-NU mmirati 

lejn l-organizzazzoni ta' elezzjonijiet fil-

Libja sa tmiem l-2018, b'mod partikolari l-

isforzi biex ikunu rreġistrati l-votanti, billi 

sal-lum madwar 50 % biss tal-votanti 

eleġibbli ġie rreġistrat; li jiżguraw li jkun 

adottat ftehim dwar qbil tranżitorju qabel l-

elezzjonijiet, bil-għan li terġa' tinbena l-

fiduċja u b'hekk tissaħħaħ il-leġittimità 

internazzjonali u nazzjonal tal-gvern il-

ġdid; li jsostnu, anki b'mezzi tekniċi, il-

proċess għall-istabbiliment ta' qafas 

kostituzzjonali validu u l-proċess elettorali 

kollu kemm hu, billi l-kontributi finanzjarji 

Ewropej jintrabtu mal-adozzjoni ta' liġi 

elettorali li tirrispetta, kemm jista' jkun, il-

prinċipji internazzjonali stabbiliti mill-

Kummissjoni ta' Venezja; 

(h) li jsostnu l-isforzi tan-NU mmirati 

lejn l-organizzazzoni ta' elezzjonijiet fil-

Libja sa tmiem l-2018 u biss ladarba tkun 

ġiet adottata kostituzzjoni ġdida; li jsostnu 

b'mod partikolari l-isforzi biex ikunu 

rreġistrati l-votanti, billi sal-lum madwar 

50 % biss tal-votanti eleġibbli ġie 

rreġistrat; li jiżguraw li jkun adottat ftehim 

dwar qbil tranżitorju qabel l-elezzjonijiet, 

bil-għan li terġa' tinbena l-fiduċja u b'hekk 

tissaħħaħ il-leġittimità internazzjonali u 

nazzjonal tal-gvern il-ġdid; li jsostnu, anki 

b'mezzi tekniċi, il-proċess għall-

istabbiliment ta' qafas kostituzzjonali 

validu u l-proċess elettorali kollu kemm hu, 

billi l-kontributi finanzjarji Ewropej 

jintrabtu mal-adozzjoni ta' liġi elettorali li 

tirrispetta, kemm jista' jkun, il-prinċipji 

internazzjonali stabbiliti mill-Kummissjoni 

ta' Venezja; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Emenda  31 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt n 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(n) li jżommu quddiem għajnejhom li, 

filwaqt li d-Daesh/IS x'aktax iddgħajjef 

b'mod sinifikanti fil-Libja, ir-risposta l-

aktar effikaċi għall-preżenza radikali 

militanti fil-pajjiż tinsab, fl-aħħar mill-

aħħar, fil-ħolqien ta' istituzzjonijiet 

nazzjonali inklużivi li jistgħu japplikaw l-

istat tad-dritt, jagħtu servizzi pubbliċi, 

jiżguraw is-sigurtà lokali u jiġġieldu b'mod 

effikaċi kontra l-gruppi li qegħdin jheddu l-

istabbiltà tal-pajjiż u tar-reġjun tal-

madwar; 

(n) li jżommu quddiem għajnejhom li, 

filwaqt li d-Daesh/IS x'aktax iddgħajjef 

b'mod sinifikanti fil-Libja, hemm forom 

ġodda ta' estremiżmu li qed jikbru fil-

pajjiż, bħal dik rappreżentata mill-

Madkhalisti; li jiftakru li r-risposta l-aktar 

effikaċi għall-preżenza radikali militanti 

fil-pajjiż tinsab, fl-aħħar mill-aħħar, fil-

ħolqien ta' istituzzjonijiet nazzjonali 

inklużivi li jistgħu japplikaw l-istat tad-

dritt, jagħtu servizzi pubbliċi, jiżguraw is-

sigurtà lokali u jiġġieldu b'mod effikaċi 

kontra l-gruppi li qegħdin jheddu l-

istabbiltà tal-pajjiż u tar-reġjun tal-

madwar; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Emenda  32 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt pa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  (pa) li jappoġġaw inizjattivi bħal dik 

promossa mill-Kumitat ta' 

Rikonċiljazzjoni Misrata-Tawergha, li fih 

iż-żewġ bliet ta' Misrata u Tawergha 

laħqu ftehim ibbażat fuq duttrina ta' 

koeżistenza paċifika, li jiftaħ it-triq għar-

ritorn lejn Tawergha tal-popolazzjoni 

spostata minn beltha; 

Or. en 

 

 


