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24.5.2018 A8-0159/34 

Emenda  34 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 Za (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Za. billi l-belt ta' Derna kienet 

soġġetta għal attakki mill-art, mill-ajru u 

tal-artillerija mis-7 ta' Mejju 2018; billi 

bosta persuni ċivili ġew maqtula, filwaqt li 

l-għajnuna u l-aċċess mediku kienu 

limitati ħafna u s-sitwazzjoni umanitarja 

hija drammatika; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Emenda  35 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 Zb (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Zb. billi delegazzjoni uffiċjali tal-

Parlament wettqet missjoni fil-Libja bejn 

l-20 u t-23 ta' Mejju 2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Emenda  36 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 a 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(a) li jiżguraw l-appoġġ l-aktar qawwi 

għall-Pjan ta' Azzjoni tan-NU għal-Libja, 

ippreżentat f'Settembru 2017 mir-

Rappreżentant Speċjali tan-NU, Ghassan 

Salamé, għall-istabbilizzazzjoni tal-Libja u 

għal proċess politiku inklużiv ta' 

rikonċiljazzjoni nazzjonali li se jippermetti 

lill-atturi Libjani kollha, inklużi l-entitajiet 

tribali, jilħqu ftehim politiku stabbili u 

dejjiemi u fl-istess ħin jagħti attenzjoni 

xierqa lill-involviment tan-nisa u tal-

minoranzi; li jikkundannaw bis-saħħa 

kwalunkwe tentattiv li jikkomprometti l-

proċess ta' paċi mmexxi min-NU; li 

jkomplu jikkooperaw mill-qrib mal-

Missjoni ta' Appoġġ tan-NU fil-Libja 

(UNSMIL); 

(a) li jiżguraw l-appoġġ l-aktar qawwi 

għall-Pjan ta' Azzjoni tan-NU għal-Libja, 

ippreżentat f'Settembru 2017 mir-

Rappreżentant Speċjali tan-NU, Ghassan 

Salamé, għall-istabbilizzazzjoni tal-Libja u 

għal proċess politiku inklużiv ta' 

rikonċiljazzjoni nazzjonali li se jippermetti 

lill-atturi Libjani kollha, inklużi l-entitajiet 

tribali, jilħqu ftehim politiku stabbili u 

dejjiemi u fl-istess ħin jagħti attenzjoni 

xierqa lill-involviment tan-nisa u tal-

minoranzi; li jqisu r-riżultati tal-proċessi 

konsultattivi inklużivi ppreżentati lill-

KSNU fil-21 ta' Mejju 2018; li 

jikkundannaw bis-saħħa kwalunkwe 

tentattiv li jikkomprometti l-proċess ta' paċi 

mmexxi min-NU; li jkomplu jikkooperaw 

mill-qrib mal-Missjoni ta' Appoġġ tan-NU 

fil-Libja (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Emenda  37 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 j 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(j) li jintensifikaw il-kooperazzjoni 

mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 

kollha u ma' atturi oħra fuq il-post sabiex 

isaħħu l-koerenza u l-konverġenza tal-

azzjoni internazzjonali; li jżidu l-isforzi 

diplomatiċi mal-atturi reġjonali kollha u 

mal-pajjiżi ġirien, biex jiżguraw li 

jikkontribwixxu għal soluzzjoni pożittiva 

tal-kriżi fil-Libja f'konformità mal-Pjan ta' 

Azzjoni tan-NU – l-uniku qafas possibbli 

għal soluzzjoni tal-kriżi; li jappoġġjaw l-

organizzazzjoni ta' Konferenza Nazzjonali 

fil-Libja bl-objettiv li tilħaq qbil bejn il-

partijiet differenti tal-pajjiż rigward il-passi 

li jmiss li għandhom isiru biex titlesta t-

tranżizzjoni; li jiskoraġġixxi lill-atturi 

reġjonali milli jikkunsidraw kwalunkwe 

intervent militari unilaterali jew 

multilaterali nieqes minn kwalunkwe bażi 

ġuridika jew kunsens politiku tal-gvern 

Libjan; 

(j) li jintensifikaw il-kooperazzjoni 

mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 

kollha u ma' atturi oħra fuq il-post sabiex 

isaħħu l-koerenza u l-konverġenza tal-

azzjoni internazzjonali; li jżidu l-isforzi 

diplomatiċi mal-atturi reġjonali kollha u 

mal-pajjiżi ġirien, biex jiżguraw li 

jikkontribwixxu għal soluzzjoni pożittiva 

tal-kriżi fil-Libja f'konformità mal-Pjan ta' 

Azzjoni tan-NU – l-uniku qafas possibbli 

għal soluzzjoni tal-kriżi; li jappoġġjaw il-

proċess li għaddej tal-Konferenza 
Nazzjonali fil-Libja bl-objettiv li tilħaq qbil 

bejn il-partijiet differenti tal-pajjiż rigward 

il-passi li jmiss li għandhom isiru biex 

titlesta t-tranżizzjoni; li jiskoraġġixxi lill-

atturi reġjonali milli jikkunsidraw 

kwalunkwe intervent militari unilaterali 

jew multilaterali nieqes minn kwalunkwe 

bażi ġuridika jew kunsens politiku tal-

gvern Libjan; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Emenda  38 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 z 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(z) li jsostnu l-kollaborazzjoni mal-

gwardja tal-kosta Libjana li ppermettiet li 

ssalvaw kważi 19 000 migrant fl-ilmijiet 

territorjali Libjani bejn Jannar u l-aħħar ta' 

Ottubru 2017; li jassistu lill-awtoritajiet 

Libjani fil-komunikazzjoni formali taż-

żona ta' Tiftix u Salvataġġ (SAR) tagħhom, 

li jinħolqu sensiela ta' proċeduri operattivi 

standard ċari għall-iżbark u li tiġi garantita 

sistema ta' monitoraġġ funzjonanti tal-

gwardja tal-kosta Libjana; li jikkollaboraw 

aktar mal-awtoritajiet Libjani biex tkun 

intensifikata l-ħidma preparatorja għal 

ċentru ta' koordinament tas-salvataġġ 

marittimu fil-Libja bl-iskop li tissaħħaħ il-

kapaċità tagħhom ta' tiftix u salvataġġ; li 

jiżguraw it-tkomplija tat-taħriġ speċjalizzat 

mogħti mill-IOM u mill-UNHCR lill-

gwardja tal-kosta Libjana fil-qasam tal-

protezzjoni internazzjonali, id-dritt fil-

qasam tar-rifuġjati u tad-drittijiet tal-

bniedem; 

(z) li jsostnu l-kollaborazzjoni mal-

gwardja tal-kosta Libjana li ppermettiet li 

ssalvaw kważi 19 000 migrant fl-ilmijiet 

territorjali Libjani bejn Jannar u l-aħħar ta' 

Ottubru 2017; li jassistu lill-awtoritajiet 

Libjani fil-komunikazzjoni formali taż-

żona ta' Tiftix u Salvataġġ (SAR) tagħhom, 

li jinħolqu sensiela ta' proċeduri operattivi 

standard ċari għall-iżbark u li tiġi garantita 

sistema ta' monitoraġġ funzjonanti tal-

gwardja tal-kosta Libjana sabiex jiġi 

stabbilit reġistru ċar u trasparenti tal-

persuni kollha żbarkati fuq ix-xtut tal-

Libja, u jkun żgurat li jittieħed ħsieb 

tagħhom kif jixraq, b'konformità mal-

istandards umanitarji internazzjonali; li 

jikkollaboraw aktar mal-awtoritajiet 

Libjani biex tkun intensifikata l-ħidma 

preparatorja għal ċentru ta' koordinament 

tas-salvataġġ marittimu fil-Libja bl-iskop li 

tissaħħaħ il-kapaċità tagħhom ta' tiftix u 

salvataġġ; li jiżguraw it-tkomplija tat-

taħriġ speċjalizzat mogħti mill-IOM u mill-

UNHCR lill-gwardja tal-kosta Libjana fil-

qasam tal-protezzjoni internazzjonali, id-

dritt fil-qasam tar-rifuġjati u tad-drittijiet 

tal-bniedem; 

Or. en 



 

AM\1154056MT.docx  PE621.621v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

24.5.2018 A8-0159/39 

Emenda  39 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 aia (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 (ai)a li jieħdu azzjoni diplomatika 

urġenti sabiex jipproteġu lill-popolazzjoni 

ċivili u jindirizzaw is-sitwazzjoni 

umanitarja f'Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Emenda  40 

Inés Ayala Sender 

f'isem il-Grupp S&D 

 

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 aib (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 (ai)b li jqisu l-konklużjonijiet tal-

missjoni reċenti tal-Parlament fil-Libja u, 

b’mod partikolari, jikkolegaw mal-

Parlament sabiex joffru lil-Libjani kollha 

ta’ rieda tajba pjattaforma għad-djalogu u 

r-rikonċiljazzjoni; 

Or. en 

 

 


