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24.5.2018 A8-0159/23 

Amendement  23 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  G bis. overwegende dat het van het 

allergrootste belang is dat alle lidstaten 

met één stem spreken, dat de 

bemiddelingsinspanningen van de EU 

worden opgevoerd en dat de centrale rol 

van de VN en het actieplan van de VN 

worden benadrukt; overwegende dat 

afzonderlijke initiatieven van de lidstaten 

in elk geval alleen wenselijk zijn als zij 

binnen het Europese kader worden 

genomen en volledig in overeenstemming 

zijn met het buitenlands beleid van de EU; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Amendement  24 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  O bis. overwegende dat de internationaal 

erkende regering van nationale 

overeenkomst (GNA) voor haar eigen 

veiligheid steeds meer afhankelijk is van 

verscheidene milities; overwegende dat 

deze milities nog nooit zoveel invloed 

hebben gehad op de staatsinstellingen in 

Tripoli, wat een bedreiging vormt voor de 

aan de gang zijnde pogingen van de VN 

om een levensvatbaarder politiek kader in 

het land te creëren; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Amendement  25 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging R 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

R. overwegende dat op dit moment in 

het land geen duidelijk en algemeen 

geaccepteerd wetgevend kader bestaat met 

betrekking tot het kiesstelsel; overwegende 

dat het huidige klimaat van straffeloosheid, 

wijdverspreide wetteloosheid en corruptie 

alsmede de rol van gewapende groepen en 

van de tribale en regionale spanningen in 

Libië eraan bijdragen dat het vertrouwen in 

de toch al zwakke openbare en bestuurlijke 

instellingen nog verder afneemt; 

R. overwegende dat op dit moment in 

het land geen duidelijk en algemeen 

geaccepteerd wetgevend kader bestaat met 

betrekking tot het kiesstelsel; overwegende 

dat er geen grondwet is aangenomen, 

waardoor het land niet over het nodige 

rechtskader beschikt om nieuwe 

verkiezingen te houden; overwegende dat 

het huidige klimaat van straffeloosheid, 

wijdverspreide wetteloosheid en corruptie 

alsmede de rol van gewapende groepen en 

van de tribale en regionale spanningen in 

Libië eraan bijdragen dat het vertrouwen in 

de toch al zwakke openbare en bestuurlijke 

instellingen nog verder afneemt; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Amendement  26 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging S bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 S bis. overwegende dat de extremistische 

groepering van de madkhalisten-

salafisten zowel in het oosten als in het 

westen van Libië steeds sterker en 

relevanter wordt; overwegende dat de 

madkhalisten tegen verkiezingen zijn, de 

status quo willen handhaven, elk 

democratisch model volledig verwerpen 

en zwaar gewapend zijn, en dus een 

concreet risico vormen van verder 

extremisme en geweld in het land; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Amendement  27 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 b bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (b bis) steun te verlenen aan de 

zogenaamde "town hall meetings" die in 

verschillende gemeenten onder auspiciën 

van de VN plaatsvinden, als een 

doeltreffend bottom-up 

verzoeningsinitiatief dat tot doel heeft de 

dialoog tussen de verschillende 

gemeenschappen aan te moedigen en zo 

concreet bij te dragen tot de ontwikkeling 

van een duurzame en levensvatbare 

oplossing voor de Libische crisis en bij te 

dragen tot de totstandbrenging van een 

nationale cultuur van burgerzin; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Amendement  28 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 d 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(d) Libische inspanningen te steunen 

om te werken aan een nieuwe 

grondwettelijke orde die een formule moet 

behelzen voor de rechtvaardige verdeling 

van de olierijkdom alsook een duidelijke 

afbakening van taken en verplichtingen van 

de historische regio's enerzijds en een 

eventuele nationale regering anderzijds; 

eraan te herinneren dat een dergelijke 

nieuwe grondwet, die deels zou kunnen 

worden geïnspireerd op elementen van de 

gewijzigde grondwet van 1963, zou 

kunnen bijdragen aan inspanningen om 

nationale verkiezingen te organiseren die 

alleen moeten plaatsvinden nadat 

daadwerkelijk aan de vereiste voorwaarden 

is voldaan om een hoge opkomst en 

acceptatie door de bevolking te 

waarborgen; 

(d) Libische inspanningen te steunen 

om te werken aan een nieuwe 

grondwettelijke orde die een formule moet 

behelzen voor de rechtvaardige verdeling 

van de olierijkdom alsook een duidelijke 

afbakening van taken en verplichtingen van 

de historische regio's enerzijds en een 

eventuele nationale regering anderzijds; 

eraan te herinneren dat een dergelijke 

nieuwe grondwet, die deels zou kunnen 

worden geïnspireerd op elementen van de 

gewijzigde grondwet van 1963, zou 

kunnen bijdragen aan inspanningen om 

nationale verkiezingen te organiseren die 

alleen moeten plaatsvinden nadat de 

nieuwe grondwet is aangenomen en 

daadwerkelijk aan de vereiste voorwaarden 

is voldaan om een hoge opkomst alsook 

acceptatie door de bevolking en legitimiteit 

te waarborgen; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Amendement  29 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 g bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (g bis) in gedachten te houden dat er op 

maat gesneden programma's moeten 

worden ontwikkeld om individuele 

personen, en niet groepen, uit milities te 

integreren in het reguliere 

veiligheidsapparaat, zodat verdeelde 

loyaliteit wordt beperkt; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Amendement  30 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 h 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(h) de inspanningen van de VN te 

steunen die beogen om tegen eind 2018 

verkiezingen in Libië te houden, in het 

bijzonder inspanningen om kiezers in te 

schrijven aangezien momenteel slechts 

ongeveer 50 % van de kiesgerechtigden is 

geregistreerd; ervoor te zorgen dat 

overeenkomst over een overgangsregeling 

vóór de verkiezingen wordt bereikt om het 

vertrouwen terug te winnen en bijgevolg de 

internationale en nationale legitimiteit van 

de nieuwe regering te versterken; het 

proces voor het instellen van een valide 

constitutioneel kader en van het gehele 

verkiezingsproces te ondersteunen, ook in 

technisch opzicht, door mogelijke 

financiële bijdragen van Europa te 

verbinden aan het invoeren van een 

kieswet die formeel en in essentie de 

internationale beginselen aanvaardt die zijn 

vastgesteld door de Commissie van 

Venetië; 

(h) de inspanningen van de VN te 

steunen die beogen om tegen eind 2018, en 

pas nadat er een nieuwe grondwet is 

aangenomen, verkiezingen in Libië te 

houden; in het bijzonder de inspanningen 

te steunen om kiezers in te schrijven, 

aangezien momenteel slechts ongeveer 

50 % van de kiesgerechtigden is 

geregistreerd; ervoor te zorgen dat 

overeenkomst over een overgangsregeling 

vóór de verkiezingen wordt bereikt om het 

vertrouwen terug te winnen en bijgevolg de 

internationale en nationale legitimiteit van 

de nieuwe regering te versterken; het 

proces voor het instellen van een valide 

constitutioneel kader en van het gehele 

verkiezingsproces te ondersteunen, ook in 

technisch opzicht, door mogelijke 

financiële bijdragen van Europa te 

verbinden aan het invoeren van een 

kieswet die formeel en in essentie de 

internationale beginselen aanvaardt die zijn 

vastgesteld door de Commissie van 

Venetië; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Amendement  31 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 n 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(n) er rekening mee te houden dat, 

hoewel Daesh/IS misschien aanzienlijk is 

verzwakt in Libië, het meest doeltreffende 

antwoord op de aanwezigheid van radicale 

milities in het land uiteindelijk in de 

oprichting van inclusieve binnenlandse 

instellingen ligt die de rechtsstaat kunnen 

handhaven, in openbare diensten en lokale 

veiligheid kunnen voorzien en de 

groeperingen die de stabiliteit van het land 

en de hele regio bedreigen, doeltreffend 

kunnen bestrijden; 

(n) er rekening mee te houden dat er in 

Libië, hoewel Daesh/IS er misschien 

aanzienlijk is verzwakt, nieuwe vormen 

van extremisme, zoals het madkhalisme, 

de kop opsteken; in gedachten te houden 

dat het meest doeltreffende antwoord op de 

aanwezigheid van radicale milities in het 

land uiteindelijk in de oprichting van 

inclusieve binnenlandse instellingen ligt 

die de rechtsstaat kunnen handhaven, in 

openbare diensten en lokale veiligheid 

kunnen voorzien en de groeperingen die de 

stabiliteit van het land en de hele regio 

bedreigen, doeltreffend kunnen bestrijden; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Amendement  32 

Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-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 p bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (p bis) initiatieven te steunen zoals die 

van het verzoeningscomité Misrata-

Tawergha, waarbij de twee steden Misrata 

en Tawergha op basis van een doctrine 

van vreedzame co-existentie tot een 

akkoord zijn gekomen dat de weg 

vrijmaakt voor de terugkeer van de 

ontheemde inwoners van Tawergha naar 

hun stad; 

Or. en 

 

 


