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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. beklager EU-medlemsstaterne 

manglende vilje til at fastlægge en fælles 

holdning om krisen i Libyen, om FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1973 og om, 

hvordan den kan gennemføres; giver udryk 

for dyb bekymring over risikoen ved at 

betragte ad hoc-alliancer af villige stater 

eller bilateralt samarbejde som acceptable 

alternativer for FSFP, da ingen europæisk 

stat har kapacitet til at spille en væsentlig 

sikkerheds- eller forsvarsrolle i det 21. 

århundrede; erindrer om, at Lissabon-

traktaten gør det muligt at overdrage en 

krisestyringsopgave til en gruppe 

medlemsstater, men udelukkende på 

grundlag af en rådsbeslutning, som 

fastlæger målsætningerne og rækkevidden 

af og betingelserne for deres 

gennemførelse og inddrager den 

højtstående repræsentant; fastholder, at en 

fælles reaktion på udviklingen i Libyen er 

altafgørende for udformningen af en 

troværdig ny strategi for vores 

naboskabspolitik mod syd, og understreger, 

at udformningen af en strategi for 

Sahelregionen og Afrikas Horn udgør 

endnu en konkret mulighed for at 

demonstrere EU's evne til at handle, både 

når det drejer sig om sikkerhed, og når det 

drejer sig om udviklingsudfordringer; 

9. beklager EU-medlemsstaterne 

manglende vilje til at fastlægge en fælles 

holdning om krisen i Libyen, om FN's 

Sikkerhedsråds resolution 1973 og om, 

hvordan den kan gennemføres; giver udryk 

for dyb bekymring over risikoen ved at 

betragte ad hoc-alliancer af villige stater 

eller bilateralt samarbejde som acceptable 

alternativer for FSFP, da ingen europæisk 

stat har kapacitet til at spille en væsentlig 

sikkerheds- eller forsvarsrolle i det 21. 

århundrede; erindrer om, at Lissabon-

traktaten gør det muligt at overdrage en 

krisestyringsopgave til en gruppe 

medlemsstater, men udelukkende på 

grundlag af en rådsbeslutning, som 

fastlæger målsætningerne og rækkevidden 

af og betingelserne for deres 

gennemførelse og inddrager den 

højtstående repræsentant; fastholder, at en 

fælles reaktion på udviklingen i Libyen er 

altafgørende for udformningen af en 

troværdig ny strategi for vores 

naboskabspolitik mod syd, og gentager, at 

det mandat, som FN's Sikkerhedsråd gav 

gennem resolution 1973 om beskyttelse af 

den libyske civilbefolkning ikke må 

overskrides gennem overdreven 

magtanvendelse; opfordrer den 

højtstående repræsentant/næstformanden 

til at tage konkrete initiativer for at 
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 udvirke en hurtig våbenstilstand med 

henblik på at standse blodudgydelserne og 

den libyske befolknings lidelser; opfordrer 

den højtstående 

repræsentant/næstformanden til at spille 

en vigtig og direkte rolle i bestræbelserne 

på at udforme politiske initiativer med 

henblik herpå; mener, at det er afgørende 

at indgå i et nært samarbejde med Det 

Midlertidige Nationale Overgangsråd, 

Den Afrikanske Union og Den Arabiske 

Liga om at afslutte den nuværende 

militære konflikt og bevæge sig i retning 

af politiske og diplomatiske løsninger, 

herunder gennemførelse af målet om 

Gaddafi-regimets afgåen; understreger, at 

udformningen af en strategi for 

Sahelregionen og Afrikas Horn udgør 

endnu en konkret mulighed for at 

demonstrere EU's evne til at handle, både 

når det drejer sig om sikkerhed, og når det 

drejer sig om udviklingsudfordringer; 

 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. glæder sig over Rådets beslutning om 

at iværksætte operationen EUFOR Libyen 

til støtte for de humanitære 

bistandsoperationer, hvis der anmodes om 

det fra UN OCHA's side; beklager 

imidlertid de alvorlige forsinkelser i 

planlægningsprocessen, som vil forhindre 

en hurtig indsættelse i landet; beklager 

dybt, at EUFOR's mandat blev begrænset 

til humanitære aspekter, når der var gode 

grunde til, at EU stillede sig i spidsen for 

den maritime overvågning (sikring af 

overholdelsen af embargoen og bistand til 

Frontex) og for den humanitære bistand og 

beskyttelse af civile i Libyen; henviser i 

den forbindelse til sin beslutning af 10. 

marts 2011, hvori næstformanden/den 

højtstående repræsentant opfordredes til at 

undersøge muligheden for at sikre 

overholdelsen af embargoen ved 

anvendelse af luftbårne og søgående FSFP-

aktiver; beklager visse medlemsstaters veto 

mod en udvidelse af mandatet for EUFOR 

Libyen, mens de samtidig gennemfører 

sådanne operationer i eget regi; opfordrer 

til, at man indleder planlægningen af en 

eventuel mellem- og langsigtet FSFP-

mission i Libyen, som skal beskæftige sig 

med reform af sikkerhedssektoren, 

institutionsopbygning og 

71. glæder sig over Rådets beslutning om 

at iværksætte operationen EUFOR Libyen 

til støtte for de humanitære 

bistandsoperationer, hvis der anmodes om 

det fra UN OCHA's side; opfordrer Rådet 

til straks at yde humanitær bistand til 

Misrata og andre befolkningscentre, 

navnlig ad søvejen; er dybt bekymret over 

det stigende antal ofre for konflikten i 

Libyen og Gaddafi-regimets påståede 

anvendelse af klyngeammunition og 

andre våben mod civilbefolkningen; 

beklager dybt, at EUFOR's mandat blev 

begrænset til humanitære aspekter, når der 

var gode grunde til, at EU stillede sig i 

spidsen for den maritime overvågning 

(sikring af overholdelsen af embargoen og 

bistand til Frontex) og for den humanitære 

bistand og beskyttelse af civile i Libyen; 

henviser i den forbindelse til sin beslutning 

af 10. marts 2011, hvori 

næstformanden/den højtstående 

repræsentant opfordredes til at undersøge 

muligheden for at sikre overholdelsen af 

embargoen ved anvendelse af luftbårne og 

søgående FSFP-aktiver; beklager visse 

medlemsstaters veto mod en udvidelse af 

mandatet for EUFOR Libyen, mens de 

samtidig gennemfører sådanne operationer 

i eget regi; opfordrer til, at man indleder 
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grænseforvaltning; planlægningen af en eventuel mellem- og 

langsigtet FSFP-mission i Libyen, som skal 

beskæftige sig med reform af 

sikkerhedssektoren, institutionsopbygning 

og grænseforvaltning; 

Or. en 

 

 


