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24.5.2018 A8-0159/23 

Amendamentul  23 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ga. întrucât este extrem de important 

ca toate statele membre să se exprime la 

unison, întărind eforturile de mediere ale 

UE și subliniind rolul central al ONU și 

al planului său de acțiune; întrucât, în 

toate cazurile, inițiativele individuale ale 

statelor membre trebuie salutate doar 

dacă sunt luate în cadru european și sunt 

pe deplin în conformitate cu politica 

externă a UE; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Amendamentul  24 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Oa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Oa. întrucât guvernul de uniune 

națională recunoscut pe plan 

internațional se bazează tot mai mult pe 

un număr de miliții pentru propria sa 

securitate; întrucât aceste miliții au 

căpătat o influență fără precedent asupra 

instituțiilor de stat din Tripoli, 

amenințând astfel încercările în curs ale 

ONU de a crea un cadru politic mai viabil 

în țară; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Amendamentul  25 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul R 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

R. întrucât, în prezent, această țară nu 

dispune de un cadru legislativ clar și larg 

acceptat în ceea ce privește sistemul 

electoral; întrucât prevalența climatului 

actual de impunitate, ilegalitățile larg 

răspândite, corupția și rolul jucat de 

grupările armate și tensiunile tribale și 

regionale din Libia contribuie la scăderea 

în continuare a încrederii în instituțiile 

publice și guvernamentale deja slăbite; 

R. întrucât, în prezent, această țară nu 

dispune de un cadru legislativ clar și larg 

acceptat în ceea ce privește sistemul 

electoral; întrucât constituția nu a fost 

adoptată, lăsând țara fără cadrul juridic 

necesar în vederea organizării unor noi 

alegeri; întrucât prevalența climatului 

actual de impunitate, ilegalitățile larg 

răspândite, corupția și rolul jucat de 

grupările armate și tensiunile tribale și 

regionale din Libia contribuie la scăderea 

în continuare a încrederii în instituțiile 

publice și guvernamentale deja slăbite; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Amendamentul  26 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Sa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Sa. întrucât gruparea extremistă 

salafistă madkhalistă este din ce în ce mai 

puternică și mai relevantă atât în estul, 

cât și în vestul Libiei; întrucât 

madkhaliștii se opun alegerilor, doresc să 

mențină statu-quo-ul, resping în totalitate 

orice model de democrație și sunt puternic 

înarmați, și, prin urmare, reprezintă un 

risc concret de amplificare a 

extremismului și a violenței în țară; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Amendamentul  27 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ba (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (ba) pentru a sprijini dezbaterile 

publice așa-numite „întâlniri la primărie” 

organizate în mai multe municipalități 

sub egida ONU ca o inițiativă de 

reconciliere efectivă ascendentă, ce 

urmărește să încurajeze dialogul între 

diferite comunități, contribuind astfel în 

mod concret la dezvoltarea unei soluții 

durabile și viabile la criza din Libia și 

contribuind la crearea unei culturi civice 

la nivel național; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Amendamentul  28 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(d) să sprijine eforturile Libiei către o 

nouă ordine constituțională, care ar trebui 

să includă o formulă pentru distribuirea 

justă a bogăției generate de resursele 

petroliere, precum și o împărțire clară a 

sarcinilor și obligațiilor între regiunile 

istorice, pe de o parte, și guvernul național, 

pe de altă parte; să reamintească faptul că o 

astfel de nouă constituție, care ar putea s-ar 

putea inspira din elemente ale constituției 

modificate din 1963, ar contribui la 

eforturile de a organiza alegeri la nivel 

național, care ar trebui să se desfășoare 

numai după ce condițiile necesare sunt 

întrunite cu adevărat, pentru a asigura o 

prezență ridicată și acceptarea de către 

public; 

(d) să sprijine eforturile Libiei către o 

nouă ordine constituțională, care ar trebui 

să includă o formulă pentru distribuirea 

justă a bogăției generate de resursele 

petroliere, precum și o împărțire clară a 

sarcinilor și obligațiilor între regiunile 

istorice, pe de o parte, și guvernul național, 

pe de altă parte; să reamintească faptul că o 

astfel de nouă constituție, care ar putea s-ar 

putea inspira din elemente ale constituției 

modificate din 1963, ar contribui la 

eforturile de a organiza alegeri la nivel 

național odată ce noua constituție este 

adoptată iar condițiile necesare sunt 

întrunite cu adevărat, pentru a asigura o 

prezență ridicată, precum și legitimitatea și 

acceptarea de către public; 

Or. en 



 

AM\1154055RO.docx  PE621.612v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

24.5.2018 A8-0159/29 

Amendamentul  29 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ga (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (ga) să țină seama de necesitatea de a 

elabora programe personalizate pentru a 

reintegra în aparatul de securitate regulat 

persoane provenite din cadrul milițiilor, 

nu grupuri, limitând astfel loialitățile 

divizate; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Amendamentul  30 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera h 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(h) să sprijine eforturile ONU de a 

organiza alegeri în Libia până la sfârșitul 

anului 2018, în special eforturile de 

înregistrare a alegătorilor, dat fiind că, 

până în prezent, au fost înregistrați doar 

aproximativ 50 % dintre alegătorii eligibili; 

să se asigure că, înainte de alegeri, se 

adoptă un acord privind dispoziții 

tranzitorii pentru a restabili încrederea și, 

astfel, a consolida legitimitatea noului 

guvern pe plan internațional și național; să 

sprijine, inclusiv prin mijloace tehnice, 

procesul de instituire a unui cadru 

constituțional solid și procesul electoral în 

ansamblu, legând contribuțiile financiare 

europene de adoptarea unei legi electorale 

care să respecte, în cea mai mare măsură 

posibilă, principiile internaționale stabilite 

de Comisia de la Veneția; 

(h) să sprijine eforturile ONU de a 

organiza alegeri în Libia până la sfârșitul 

anului 2018 și numai odată ce este 

adoptată o nouă constituție; să sprijine, în 

special, eforturile de înregistrare a 

alegătorilor, dat fiind că, până în prezent, 

doar aproximativ 50% dintre alegătorii 

admisibili au fost înregistrați; să se 

asigure că, înainte de alegeri, se adoptă un 

acord privind dispoziții tranzitorii pentru a 

restabili încrederea și, astfel, a consolida 

legitimitatea noului guvern pe plan 

internațional și național; să sprijine, 

inclusiv prin mijloace tehnice, procesul de 

instituire a unui cadru constituțional solid 

și procesul electoral în ansamblu, legând 

contribuțiile financiare europene de 

adoptarea unei legi electorale care să 

respecte, în cea mai mare măsură posibilă, 

principiile internaționale stabilite de 

Comisia de la Veneția; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Amendamentul  31 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera n 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(n) să țină cont de faptul că, deși 

Daesh/Statul Islamic a fost slăbit 

semnificativ în Libia, răspunsul cel mai 

eficient la prezența militantă radicală în 

țară constă, în cele din urmă, în instituirea 

unor instituții interne incluzive care să 

susțină statul de drept, să furnizeze servicii 

publice și securitate locală și să combată în 

mod eficient grupările care amenință 

stabilitatea țării și a regiunii în ansamblu; 

(n) să aibă în vedere faptul că, deși 

Daesh/Statul Islamic ar putea fi slăbit în 

mod semnificativ în Libia, au apărut noi 

forme de extremism, în creștere, în țară, 

precum cea reprezentată de madkhaliști; 

să reamintească faptul că răspunsul cel 

mai eficient la prezența militantă radicală 

în țară constă, în cele din urmă, în 

instituirea unor instituții interne care 

favorizează includerea, care să susțină 

statul de drept, să furnizeze servicii publice 

și securitate pe plan local și să combată în 

mod eficient grupările care amenință 

stabilitatea țării și a regiunii în ansamblu; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Amendamentul  32 

Fabio Massimo Castaldo 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera pa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (pa) să sprijine inițiative precum cea 

promovată de Comitetul de reconciliere 

Misrata-Tawergha, în care cele două 

orașe, Misrata și Tawergha, au ajuns la 

un acord pe baza unei doctrine de 

conviețuire pașnică care deschide calea 

pentru întoarcerea în oraș a persoanelor 

strămutate din Tawergha; 

Or. en 

 

 


