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Amendement  2 

Mariya Gabriel 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Situatie in Libië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. doet een beroep op alle bij het geweld 

betrokken partijen om zich te verplichten 

tot een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren, 

zich te onthouden van acties die de 

verdeeldheid en polarisering doen 

toenemen, publiekelijk te verklaren dat zij 

dergelijke acties niet tolereren en zonder 

voorwaarden vooraf mee te werken aan de 

inspanningen van de speciale 

vertegenwoordiger van de Verenigde 

Naties voor Libië, Bernardino León, die 

erop gericht zijn de rivaliserende groepen 

bijeen te brengen in een inclusieve 

nationale politieke dialoog; benadrukt dat 

er in dit proces voldoende aandacht moet 

worden besteed aan de rol van vrouwen en 

minderheden; 

2. doet een beroep op alle bij het geweld 

betrokken partijen om zich te verplichten 

tot een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren, 

zich te onthouden van acties die de 

verdeeldheid en polarisering doen 

toenemen, publiekelijk te verklaren dat zij 

dergelijke acties niet tolereren en zonder 

voorwaarden vooraf mee te werken aan de 

inspanningen van de speciale 

vertegenwoordiger van de Verenigde 

Naties voor Libië, Bernardino León, die 

erop gericht zijn de rivaliserende groepen 

bijeen te brengen in een inclusieve 

nationale politieke dialoog; benadrukt dat 

er in dit proces voldoende aandacht moet 

worden besteed aan de rol van vrouwen en 

minderheden; brengt in herinnering dat er 

geen militaire oplossing is voor het 

huidige conflict; 

Or. en 
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Amendement  3 

Mariya Gabriel 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Situatie in Libië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. brengt in herinnering dat er geen 

militaire oplossing is voor het huidige 

conflict; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


