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Alteração  2 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

n.º 2 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

2. Insta todas as partes envolvidas em atos 

violentos a comprometerem-se a respeitar 

um cessar-fogo incondicional, a 

absterem-se de ações geradoras de novas 

divisões e de uma maior polarização, a 

declararem publicamente que não irão 

tolerar tais ações e a participarem, sem 

condições prévias, nos esforços do 

Representante Especial das Nações Unidas 

para a Líbia, Bernardino León, com o 

objetivo de reunir os grupos rivais num 

diálogo político nacional inclusivo; insiste 

na necessidade de dar a devida atenção à 

participação das mulheres e das minorias 

neste processo; 

2. Insta todas as partes envolvidas em atos 

violentos a comprometerem-se a respeitar 

um cessar-fogo incondicional, a 

absterem-se de ações geradoras de novas 

divisões e de uma maior polarização, a 

declararem publicamente que não irão 

tolerar tais ações e a participarem, sem 

condições prévias, nos esforços do 

Representante Especial das Nações Unidas 

para a Líbia, Bernardino León, com o 

objetivo de reunir os grupos rivais num 

diálogo político nacional inclusivo; insiste 

na necessidade de dar a devida atenção à 

participação das mulheres e das minorias 

neste processo; reitera que não existe uma 

solução militar para o conflito em curso; 

 

Or. en 
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Alteração  3 

Mariya Gabriel 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

n.º 3 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

3. Reitera que não existe uma solução 

militar para o conflito em curso; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


