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Amendement  4 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Libië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de Libiërs in februari 

2011 de straat op gingen om politieke 

rechten te eisen, en overwegende dat zij 

daarbij stuitten op willekeurig 

staatsgeweld, dat de aanleiding was voor 

een negen maanden durende 

burgeroorlog die leidde tot het afzetten 

van het Kadhafi-regime; 

A. overwegende dat de NAVO-interventie 

in 2011, waaraan ook werd deelgenomen 

door de Britse Special Air Service (SAS), 

vele onschuldige burgers het leven heeft 

gekost en heeft geleid tot een humanitaire 

crisis en grootschalige vernietiging, en 

daarmee tot volledige destabilisatie van de 

staat Libië en tot een burgeroorlog die tot 

op de dag van vandaag voortduurt; 

overwegende dat het escalerende geweld 

Libië in een staat van chaos en 

regelrechte oorlog heeft gebracht;  

Or. en 
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Amendement  5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Libië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  A bis. overwegende dat de Franse minister 

van defensie verklaard heeft dat hij een 

nieuwe militaire interventie in Libië 

overweegt; overwegende dat de Sahel G5 

(Tsjaad, Niger, Mali, Mauritanië en 

Burkina Faso) tijdens zijn bijeenkomst op 

19 december 2014 de VN heeft 

opgeroepen om een internationale 

militaire interventiemacht in het leven te 

roepen; overwegende dat de in Tobruk 

zetelende Libische regering de Arabische 

Liga om hulp heeft verzocht maar een 

gewapende westerse interventie heeft 

afgewezen; overwegende dat buurlanden 

zoals Algerije elke verdere buitenlandse 

militaire interventie in Libië afwijzen;  

Or. en 



 

AM\1046066NL.doc PE545.691v01-00 } 

 PE545.693v01-00 } 

 PE545.694v01-00 } 

 PE547.453v01-00 } 

 PE547.454v01-00 } 

 PE547.455v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.1.2015  B8-0011/2015 }  

 B8-0013/2015 }  

 B8-0014/2015 }  

 B8-0030/2015 }  

 B8-0031/2015 }  

 B8-0032/2015 } RC1/Am. 6 

Amendement  6 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-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; 

3. brengt in herinnering dat er geen 

militaire oplossing is voor het huidige 

conflict; herhaalt zijn afkeuring van de 

militaire interventie in 2011 in Libië 

onder leiding van Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk, de Verenigde Staten en 

Canada onder auspiciën van de NAVO, 

die heeft geleid tot de huidige situatie; is 

fel gekant tegen elk verder extern militair 

ingrijpen in het land;  

Or. en 
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Amendement  7 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Libië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. betuigt zijn solidariteit met het Libische 

volk; is van mening dat de Europese Unie 

het Libische volk moet helpen bij het 

vervullen van zijn ambitie om van Libië 

een democratische, stabiele en welvarende 

staat te maken, overeenkomstig de 

verplichtingen die zij is aangegaan in 

haar nabuurschapsbeleid voor het 

zuidelijke Middellandse Zeegebied; roept 

op tot voortzetting van de humanitaire, 

financiële en politieke hulp van de EU en 

de internationale gemeenschap bij 

maatregelen ten behoeve van de 

humanitaire situatie in Libië, van het lot 

van ontheemden en vluchtelingen in het 

land zelf en van burgers die geen toegang 

meer hebben tot basisvoorzieningen; 

14. betuigt zijn solidariteit met het Libische 

volk; herinnert eraan dat de Europese 

Unie, een groot aantal lidstaten en de 

Verenigde Staten een bijzondere 

verantwoordelijkheid dragen voor de 

huidige situatie in Libië, omdat zij 

tientallen jaren lang het regime van 

Kadhafi en naderhand de militaire 

interventie van de NAVO in Libië hebben 

gesteund; roept op tot voortzetting van de 

humanitaire, financiële en politieke hulp 

van de EU en de internationale 

gemeenschap bij maatregelen ten behoeve 

van de humanitaire situatie in Libië, van 

het lot van ontheemden en vluchtelingen in 

het land zelf en van burgers die geen 

toegang meer hebben tot 

basisvoorzieningen; 

Or. en 

 

 


