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24.5.2018 A8-0159/34 

Amendement  34 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Z bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Z bis. overwegende dat de stad Derna 

sinds 7 mei 2018 steeds hevigere grond-, 

lucht- en artillerieaanvallen te verduren 

krijgt; overwegende dat tal van burgers 

zijn gedood, dat hulpverleners en medisch 

personeel nauwelijks toegang krijgen en 

dat de humanitaire situatie dramatisch is; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Amendement  35 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Z ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 Z ter. overwegende dat een officiële 

delegatie van het Parlement van 20 t/m 

23 mei 2018 een bezoek aan Libië heeft 

gebracht; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Amendement  36 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(a) de sterkste steun voor het in 

september 2017 door de speciale 

vertegenwoordiger van de VN Ghassan 

Salamé gepresenteerde VN-actieplan voor 

Libië te garanderen met het oog op de 

stabilisatie van Libië en een politiek en 

inclusief nationaal verzoeningsproces, 

waardoor alle Libische actoren, inclusief 

alle inheemse entiteiten, een stabiele en 

langdurige politieke overeenkomst kunnen 

bereiken en de gepaste aandacht besteden 

aan de betrokkenheid van vrouwen en 

minderheden; elke poging om het door de 

VN geleide vredesproces te ondermijnen, 

nadrukkelijk te veroordelen; te blijven 

samenwerken met de VN-

Ondersteuningsmissie in Libië (UNSMIL); 

(a) de sterkste steun voor het in 

september 2017 door de speciale 

vertegenwoordiger van de VN Ghassan 

Salamé gepresenteerde VN-actieplan voor 

Libië te garanderen met het oog op de 

stabilisatie van Libië en een politiek en 

inclusief nationaal verzoeningsproces, 

waardoor alle Libische actoren, inclusief 

alle inheemse entiteiten, een stabiele en 

langdurige politieke overeenkomst kunnen 

bereiken en de gepaste aandacht besteden 

aan de betrokkenheid van vrouwen en 

minderheden; rekening te houden met de 

resultaten van de inclusieve 

raadplegingsprocessen die op 21 mei 2018 

aan de VN-Veiligheidsraad zijn 

gepresenteerd; elke poging om het door de 

VN geleide vredesproces te ondermijnen, 

nadrukkelijk te veroordelen; te blijven 

samenwerken met de VN-

Ondersteuningsmissie in Libië (UNSMIL); 

Or. en 



 

AM\1154056NL.docx  PE621.612v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

24.5.2018 A8-0159/37 

Amendement  37 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 j 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(j) de samenwerking met alle 

internationale organisaties en andere 

actoren ter plaatse te intensiveren ter 

versterking van de samenhang en 

convergentie van de internationale actie; de 

diplomatieke inspanningen met alle 

regionale actoren en buurlanden op te 

voeren om ervoor te zorgen dat zij 

bijdragen tot een positieve oplossing voor 

de crisis in Libië in overeenstemming met 

het VN-actieplan, het enige mogelijke 

kader voor een oplossing van de crisis; zich 

te scharen achter het houden van een 

nationale conferentie in Libië met als doel 

een overeenkomst te bereiken tussen de 

verschillende Libische partijen over de 

volgende stappen om de overgang te 

voltooien; regionale actoren, waaronder 

Egypte, te weerhouden van unilateraal of 

multilateraal militair optreden zonder enige 

rechtsgrondslag of zonder de politieke 

goedkeuring van de Libische regering; 

(j) de samenwerking met alle 

internationale organisaties en andere 

actoren ter plaatse te intensiveren ter 

versterking van de samenhang en 

convergentie van de internationale actie; de 

diplomatieke inspanningen met alle 

regionale actoren en buurlanden op te 

voeren om ervoor te zorgen dat zij 

bijdragen tot een positieve oplossing voor 

de crisis in Libië in overeenstemming met 

het VN-actieplan, het enige mogelijke 

kader voor een oplossing van de crisis; zich 

te scharen achter het aan de gang zijnde 

proces van de nationale conferentie in 

Libië met als doel een overeenkomst te 

bereiken tussen de verschillende Libische 

partijen over de volgende stappen om de 

overgang te voltooien; regionale actoren, 

waaronder Egypte, te weerhouden van 

unilateraal of multilateraal militair 

optreden zonder enige rechtsgrondslag of 

zonder de politieke goedkeuring van de 

Libische regering; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 z 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(z) steun te verlenen aan de 

samenwerking met de Libische kustwacht 

waardoor tussen januari en eind oktober 

2017 bijna 19 000 migranten in Libische 

territoriale wateren konden worden gered; 

de Libische autoriteiten bij te staan bij het 

formeel bekendmaken van hun opsporings- 

en reddingsgebied (SAR), een reeks 

duidelijke operationele 

standaardprocedures voor ontscheping in te 

stellen en te zorgen voor een goed werkend 

monitoringsysteem van de Libische 

kustwacht; nauwer samen te werken met de 

Libische autoriteiten om de voorbereidende 

werkzaamheden voor een maritiem 

reddingscoördinatiecentrum in Libië op te 

voeren met het oog op het verbeteren van 

hun opsporings- en reddingscapaciteit; te 

zorgen voor de voortzetting van door de 

IOM en het UNHCR geboden 

gespecialiseerde opleiding aan de Libische 

kustwacht op het gebied van internationale 

bescherming, vluchtelingenrecht en 

mensenrechten; 

(z) steun te verlenen aan de 

samenwerking met de Libische kustwacht 

waardoor tussen januari en eind oktober 

2017 bijna 19 000 migranten in Libische 

territoriale wateren konden worden gered; 

de Libische autoriteiten bij te staan bij het 

formeel bekendmaken van hun opsporings- 

en reddingsgebied (SAR), een reeks 

duidelijke operationele 

standaardprocedures voor ontscheping in te 

stellen en te zorgen voor een goed werkend 

monitoringsysteem van de Libische 

kustwacht teneinde een duidelijk en 

transparant register op te zetten van alle 

personen die aan de Libische kust worden 

ontscheept, en erop toe te zien dat zij naar 

behoren worden opgevangen 

overeenkomstig de internationale 

humanitaire normen; nauwer samen te 

werken met de Libische autoriteiten om de 

voorbereidende werkzaamheden voor een 

maritiem reddingscoördinatiecentrum in 

Libië op te voeren met het oog op het 

verbeteren van hun opsporings- en 

reddingscapaciteit; te zorgen voor de 

voortzetting van door de IOM en het 

UNHCR geboden gespecialiseerde 

opleiding aan de Libische kustwacht op het 

gebied van internationale bescherming, 

vluchtelingenrecht en mensenrechten; 
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Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Amendement  39 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 ai bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (ai bis) dringend diplomatieke actie te 

ondernemen om de burgerbevolking te 

beschermen en de humanitaire situatie in 

Derna aan te pakken; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Amendement  40 

Inés Ayala Sender 

namens de S&D-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 ai ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 (ai ter) rekening te houden met de 

conclusies van het recente werkbezoek 

van het Parlement aan Libië en met name 

contact te onderhouden met het 

Parlement om alle Libiërs van goede wil 

een platform voor dialoog en verzoening 

te bieden; 

Or. en 

 

 


