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24.5.2018 A8-0159/34 

Amendamentul  34 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Za (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Za. întrucât orașul Derna a suferit 

atacuri terestre, aeriene și de artilerie din 

ce în ce mai intense începând din 7 mai 

2018; întrucât numeroși civili au fost 

uciși, iar accesul ajutoarelor și al 

medicilor a fost drastic limitat și situația 

umanitară este dramatică; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Amendamentul  35 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Zb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Zb. întrucât o delegație oficială a 

Parlamentului a efectuat o misiune în 

Libia în perioada 20-23 mai 2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Amendamentul  36 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(a) să asigure sprijinul cel mai ferm 

pentru Planul de acțiune al ONU pentru 

Libia, prezentat în septembrie 2017 de 

către Reprezentantul Special al ONU, 

Ghassan Salamé, pentru stabilizarea Libiei 

și pentru un proces politic incluziv de 

reconciliere națională, care să le permită 

tuturor actorilor libieni, inclusiv tuturor 

entităților tribale, să ajungă la un acord 

politic stabil și durabil, acordând totodată 

atenția cuvenită implicării femeilor și 

minorităților; să condamne ferm orice 

încercare de subminare a procesului de 

pace desfășurat sub egida ONU; să 

continue să coopereze îndeaproape cu 

Misiunea de sprijin a ONU în Libia 

(UNSMIL); 

(a) să asigure sprijinul cel mai ferm 

pentru Planul de acțiune al ONU pentru 

Libia, prezentat în septembrie 2017 de 

către Reprezentantul Special al ONU, 

Ghassan Salamé, pentru stabilizarea Libiei 

și pentru un proces politic incluziv de 

reconciliere națională, care să le permită 

tuturor actorilor libieni, inclusiv tuturor 

entităților tribale, să ajungă la un acord 

politic stabil și durabil, acordând totodată 

atenția cuvenită implicării femeilor și 

minorităților; să țină seama de rezultatele 

proceselor incluzive de consultare 

prezentate CSONU la 21 mai 2018; să 

condamne ferm orice încercare de 

subminare a procesului de pace desfășurat 

sub egida ONU; să continue să coopereze 

îndeaproape cu Misiunea de sprijin a ONU 

în Libia (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Amendamentul  37 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera j 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(j) să își intensifice cooperarea cu toate 

organizațiile internaționale și cu alți actori 

de pe teren, pentru a întări coerența și 

convergența acțiunii internaționale; să 

intensifice eforturile diplomatice în ceea ce 

privește toți actorii regionali și țările 

vecine, pentru a asigura faptul că aceștia 

contribuie la găsirea unei soluții pozitive la 

criza din Libia în concordanță cu Planul de 

acțiune al ONU, care este în prezent 

singurul cadru posibil pentru o soluție la 

criză; să susțină desfășurarea unei 

conferințe naționale în Libia cu scopul de a 

se ajunge la un acord între diferitele părți 

din Libia cu privire la următorii pași pentru 

finalizarea tranziției; să descurajeze actorii 

regionali să ia în calcul orice intervenție 

militară unilaterală sau multilaterală lipsită 

de orice temei juridic sau de 

consimțământul politic al guvernului 

libian; 

(j) să își intensifice cooperarea cu toate 

organizațiile internaționale și cu alți actori 

de pe teren, pentru a întări coerența și 

convergența acțiunii internaționale; să 

intensifice eforturile diplomatice în ceea ce 

privește toți actorii regionali și țările 

vecine, pentru a asigura faptul că aceștia 

contribuie la găsirea unei soluții pozitive la 

criza din Libia în concordanță cu Planul de 

acțiune al ONU, care este în prezent 

singurul cadru posibil pentru o soluție la 

criză; să susțină procesul aflat în curs de 

desfășurare al conferinței naționale în 

Libia cu scopul de a se ajunge la un acord 

între diferitele părți din Libia cu privire la 

următorii pași pentru finalizarea tranziției; 

să descurajeze actorii regionali să ia în 

calcul orice intervenție militară unilaterală 

sau multilaterală lipsită de orice temei 

juridic sau de consimțământul politic al 

guvernului libian; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Amendamentul  38 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera z 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(z) să sprijine colaborarea cu paza de 

coastă libiană, care a permis salvarea a 

aproximativ 19 000 de migranți în apele 

teritoriale libiene între ianuarie și sfârșitul 

lui octombrie 2017; să sprijine autoritățile 

libiene în notificarea oficială a zonei lor de 

căutare și salvare, să pună în aplicare un set 

de proceduri de operare standard clare 

pentru debarcare și să asigure un sistem de 

monitorizare funcțional al pazei de coastă 

libiene; să colaboreze în continuare cu 

autoritățile libiene pentru a intensifica 

lucrările pregătitoare privind un centru de 

coordonare a salvării pe mare în Libia, cu 

scopul de a spori capacitatea lor de căutare 

și salvare; să asigure continuarea formării 

specializate oferite de OIM și UNHCR 

pazei de coastă libiene cu privire la 

protecția internațională, dreptul 

internațional al refugiaților și drepturile 

omului; 

(z) să sprijine colaborarea cu paza de 

coastă libiană, care a permis salvarea a 

aproximativ 19 000 de migranți în apele 

teritoriale libiene între ianuarie și sfârșitul 

lui octombrie 2017; să sprijine autoritățile 

libiene în notificarea oficială a zonei lor de 

căutare și salvare, să pună în aplicare un set 

de proceduri de operare standard clare 

pentru debarcare și să asigure un sistem de 

monitorizare funcțional al pazei de coastă 

libiene, pentru a înființa un registru clar 

și transparent al tuturor persoanelor 

debarcate pe țărmurile libiene, asigurând 

faptul că acestea sunt tratate în mod 

corespunzător, în conformitate cu 

standardele umanitare internaționale; să 

colaboreze în continuare cu autoritățile 

libiene pentru a intensifica lucrările 

pregătitoare privind un centru de 

coordonare a salvării pe mare în Libia, cu 

scopul de a spori capacitatea lor de căutare 

și salvare; să asigure continuarea formării 

specializate oferite de OIM și UNHCR 

pazei de coastă libiene cu privire la 

protecția internațională, dreptul 

internațional al refugiaților și drepturile 

omului; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Amendamentul  39 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera aia (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (aia) să ia măsuri diplomatice urgente 

pentru a proteja populația civilă și a căuta 

soluții pentru situația umanitară din 

Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Amendamentul  40 

Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera aib (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (aib) să țină seama de concluziile 

misiunii recente a Parlamentului în Libia 

și, în special, să colaboreze cu 

Parlamentul pentru a le oferi tuturor 

libienilor de bună credință o platformă de 

dialog și reconciliere; 

Or. en 

 

 


