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Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη δήλωση του 

Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 14ης 

Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τα δεινά των 

μεταναστών στη δραματική κατάσταση 

στη Λιβύη που αποτελεί προσβολή στη 

συνείδηση της ανθρωπότητας, 

Or. en 
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Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την έκθεση του 

Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, του Απριλίου 2018, με τίτλο 

«Κακοποίηση πίσω από τα κάγκελα: 

Αυθαίρετη και παράνομη κράτηση στη 

Λιβύη», 

Or. en 
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Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΑ α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αναγκαστική επιστροφή στη Λιβύη, από 

τον Νίγηρα, τουλάχιστον 132 Σουδανών 

που λάμβαναν βοήθεια από την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας· 

Or. en 
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Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Curzio Maltese 
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Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 

παράτυπης μετανάστευσης μέσω της 

Λιβύης και από αυτή, έχοντας κατά νου 

την ανάγκη για μακροπρόθεσμες, 

αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στην 

Αφρική, στις χώρες προέλευσης και 

διέλευσης και να καθορίσουν τη νομική 

βάση για τις διεργασίες διεθνούς 

μετανάστευσης, και να δημιουργήσουν 

νόμιμους διαύλους για τη μετανάστευση 

προς την Ευρώπη, οι οποίοι επί του 

παρόντος βασίζονται σε μετεγκαταστάσεις 

μέσω του μηχανισμού διέλευσης έκτακτης 

ανάγκης ή άμεσες επανεγκαταστάσεις· να 

εστιάσουν τις προσπάθειες της ΕΕ στην 

προστασία των μεταναστών στη Λιβύη· να 

παράσχουν βοήθεια στις λιβυκές αρχές για 

την εξασφάλιση της επιστροφής των 

εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας 

(IDP) στις εστίες τους και για τη στήριξη 

των τοπικών κοινοτήτων για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 

επιστροφή των εκτοπισθέντων στο 

κ) να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για 

μακροπρόθεσμες, αποτελεσματικές και 

βιώσιμες λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της 

μετανάστευσης στην Αφρική, στις χώρες 

προέλευσης και διέλευσης και να 

δημιουργήσουν ασφαλείς και νόμιμες 

οδούς για τους μετανάστες και τους  

αιτούντες άσυλο, μεταξύ άλλων με 

μετεγκαταστάσεις μέσω του μηχανισμού 

διέλευσης έκτακτης ανάγκης ή άμεσες 

επανεγκαταστάσεις· να εστιάσουν τις 

προσπάθειες της ΕΕ στην προστασία των 

μεταναστών στη Λιβύη· να παράσχουν 

βοήθεια στις λιβυκές αρχές για την 

εξασφάλιση της επιστροφής των 

εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας 

(IDP) στις εστίες τους και για τη στήριξη 

των τοπικών κοινοτήτων για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 

επιστροφή των εκτοπισθέντων στο 

εσωτερικό της χώρας δεν συνιστά απλώς 

ανταλλαγή με χρηματική αποζημίωση που 

ευνοεί τις διάφορες πολιτοφυλακές και το 

δικαίωμα επιστροφής· να προειδοποιήσουν 
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εσωτερικό της χώρας δεν συνιστά απλώς 

ανταλλαγή με χρηματική αποζημίωση που 

ευνοεί τις διάφορες πολιτοφυλακές και το 

δικαίωμα επιστροφής· να προειδοποιήσουν 

τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη λήψης 

μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις ανάπτυξης, ασνθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ασφάλειας στη Λιβύη και 

την περιφέρεια του Σαχέλ-Σαχάρας, 

περιλαμβανομένων και μέσων για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

της παράνομης διακίνησης μεταναστών· να 

εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής· 

τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη λήψης 

μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις ανάπτυξης, ασνθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ασφάλειας στη Λιβύη και 

την περιφέρεια του Σαχέλ-Σαχάρας, 

περιλαμβανομένων και μέσων για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

της παράνομης διακίνησης μεταναστών· να 

εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κα 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κα) να εντείνουν τις κοινές 

προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ, η 

Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη 

για τη βελτίωση της προστασίας των 

μεταναστών και των προσφύγων στη 

Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 

ευάλωτα άτομα· να διερευνήσουν αμέσως 

και διεξοδικά τους ισχυρισμούς για κακή 

και απάνθρωπη μεταχείριση των 

μεταναστών και των προσφύγων στη 

Λιβύη από εγκληματικές ομάδες, καθώς 

και τις καταγγελίες για πρακτικές 

δουλείας· να αναπτύξουν πρωτοβουλίες 

προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοια 

συμβάντα στο μέλλον· να βελτιώσουν τις 

συνθήκες των προσφύγων και των 

μεταναστών που κρατούνται σε κέντρα 

κράτησης και να παροτρύνουν τις αρχές 

της Λιβύης να κλείσουν το ταχύτερο 

δυνατό οι εγκαταστάσεις που 

διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται 

προς τα διεθνή πρότυπα· να συνεχίσουν 
και να εντείνουν τις προσπάθειες 

υποστηριζόμενης οικειοθελούς 

επιστροφής και επανεγκατάστασης που 

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον 

ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, 

κα) να εντείνουν τις κοινές 

προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ, η 

Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη 

για τη βελτίωση της προστασίας των 

μεταναστών και των προσφύγων στη 

Λιβύη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 

ευάλωτα άτομα· να διερευνήσουν αμέσως 

και διεξοδικά τους ισχυρισμούς για κακή 

και απάνθρωπη μεταχείριση των 

μεταναστών και των προσφύγων στη 

Λιβύη από εγκληματικές ομάδες, καθώς 

και τις καταγγελίες για πρακτικές 

δουλείας· να αναπτύξουν πρωτοβουλίες 

προκειμένου να προλαμβάνονται τέτοια 

συμβάντα στο μέλλον· να κλείσουν τις 

εγκαταστάσεις κράτησης και, 

εντωμεταξύ, να εξασφαλίσουν την  πλήρη 

πρόσβαση των διεθνών οργανώσεων σε 

κέντρα κράτησης καθώς και τη βελτίωση 

των συνθηκών των προσφύγων και 

μεταναστών που κρατούνται σε κέντρα 

κράτησης, και να επιταχύνουν τις 

υποβοηθούμενες εκούσιες επιστροφές και 

τις προσπάθειες επανεγκατάστασης που 

πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον 

ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, 

υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τη 
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υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τη 

σημασία της κατάργησης της απαίτησης 

της Λιβύης για «θεώρηση εξόδου»· να 

ενθαρρύνουν τις αρχές της Λιβύης να 

σταματήσουν τις αυθαίρετες κρατήσεις και 

να αποφεύγουν την κράτηση ευάλωτων 

ατόμων, ιδίως παιδιών· να εξασφαλίσουν 

ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με 

πλήρη σεβασμό των διεθνών προτύπων για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να 

διαθέσουν τα αναγκαία προς τούτο 

κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

να καλέσουν τη Λιβύη να υπογράψει και 

να κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 

1951 σχετικά με το καθεστώς των 

προσφύγων και το πρωτόκολλό της του 

1967· να εξασφαλίσουν ότι η αποστολή 

συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Λιβύη 

(EUBAM) και η επιχείρηση Sophia της 

EUNAVFOR MED και η Επιχείρηση 

Themis της Frontex, επικεντρώνονται από 

κοινού στον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

να περισταλούν οι παράνομες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της παράνομης διακίνησης μεταναστών, 

της εμπορίας ανθρώπων και της 

τρομοκρατίας στην Κεντρική Μεσόγειο· 

να διασφαλίσει ότι η EUBAM, σύμφωνα 

με την εντολή της, εξακολουθεί να 

συμμετέχει ενεργά και να επικουρεί τις 

λιβυκές αρχές σε τομείς προτεραιότητας 

που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

συνόρων, την επιβολή του νόμου και το 

ευρύτερο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης· 

σημασία που έχει η κατάργηση της 

απαίτησης για «θεωρήσεις εξόδου» της 

Λιβύης· να ενθαρρύνουν τις αρχές της 

Λιβύης να σταματήσουν τις αυθαίρετες 

κρατήσεις και να αποφεύγουν την κράτηση 

ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών· να 

εξασφαλίσουν ότι οι μετανάστες 

αντιμετωπίζονται με πλήρη σεβασμό των 

διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, καθώς και να διαθέσουν τα 

αναγκαία προς τούτο κονδύλια από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· να καλέσουν τη 

Λιβύη να υπογράψει και να κυρώσει τη 

Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με 

το καθεστώς των προσφύγων και το 

πρωτόκολλό της του 1967· να 

εξασφαλίσουν ότι η αποστολή συνοριακής 

συνδρομής της ΕΕ στη Λιβύη (EUBAM) 

και η επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR 

MED και η Επιχείρηση Themis της 

Frontex, επικεντρώνονται από κοινού στον 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

περισταλούν οι παράνομες 

δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της παράνομης διακίνησης μεταναστών, 

της εμπορίας ανθρώπων και της 

τρομοκρατίας στην Κεντρική Μεσόγειο· 

να διασφαλίσει ότι η EUBAM, σύμφωνα 

με την εντολή της, εξακολουθεί να 

συμμετέχει ενεργά και να επικουρεί τις 

λιβυκές αρχές σε τομείς προτεραιότητας 

που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

συνόρων, την επιβολή του νόμου και το 

ευρύτερο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης· 

Or. en 
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Τροπολογία  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  κα α) να διασφαλίσουν τον σεβασμό της 

αρχής της μη επαναπροώθησης σε όλες 

τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται 

από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

υποβοηθούμενων εκούσιων επιστροφών· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – σημείο κα β (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  κα β) να σταματήσουν την αποστολή 

συνοριακής συνδρομής της ΕΕ στη Λιβύη 

(EUBAM) και την επιχείρηση Sophia της 

EUNAVFOR MED υπό το πρίσμα των 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη Λιβύη· να λάβουν 

γνώση της μη αναγνώρισης από τον 

Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), 

της λιβυκής ζώνης έρευνας και διάσωσης 

(SAR) και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα 

που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα 

θα τυγχάνουν συνδρομής στα διεθνή 

ύδατα από φορείς της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Τροπολογία  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  κδ α) να δεσμεύσουν τη χρηματοδότηση 

και στήριξη της ΕΕ στην ακτοφυλακή 

της Λιβύης και να προβούν σε αξιολόγηση 

της στήριξης της ΕΕ προς την 

ακτοφυλακή της Λιβύης, η οποία θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

καταγγελίες παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

περιστατικά στη θάλασσα· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Τροπολογία  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου,  Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κθ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κθ) να εντείνουν τις διεθνείς 

προσπάθειες για εξόντωση των δικτύων 

εμπορίας μεταναστών και παράνομης 

διακίνησης ανθρώπων και να εντείνουν τις 

προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτού 

του εγκλήματος και την προσαγωγή των 

δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· να 

συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν τις 

εργασίες της επιχείρησης EUNAVFOR 

Med Operation Sophia για την περιστολή 

του επιχειρηματικού μοντέλου των 

διακινητών και λαθρεμπόρων, να 

αναπτύξουν την ικανότητα των 

ακτοφυλάκων της Λιβύης και να 

υποστηρίξουν την εφαρμογή των 

ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το 

εμπάργκο όπλων και την παράνομη 

διακίνηση πετρελαίου· να εξακολουθήσουν 

να παρέχουν στήριξη στη Λιβύη μέσω των 

αποστολών και των επιχειρήσεων της 

Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ) της ΕΕ· να αυξήσουν τις 

δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης 

ανθρώπων που κινδυνεύουν και από όλα 

τα κράτη μέλη, και να αξιοποιήσουν τις 

αυξημένες δυνατότητες και να 

αναγνωρίσουν τη στήριξη που παρέχουν 

κθ) να εντείνουν τις διεθνείς 

προσπάθειες για εξόντωση των δικτύων 

εμπορίας μεταναστών και παράνομης 

διακίνησης ανθρώπων και να εντείνουν τις 

προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτού 

του εγκλήματος και την προσαγωγή των 

δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· να 

υποστηρίξουν την εφαρμογή των 

ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το 

εμπάργκο όπλων και την παράνομη 

διακίνηση πετρελαίου· να εξακολουθήσουν 

να παρέχουν στήριξη στη Λιβύη μέσω των 

αποστολών και των επιχειρήσεων της 

Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ) της ΕΕ· να αυξήσουν τις 

ενωσιακές δυνατότητες ανεύρεσης και 

διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν και 

να αναγνωρίσουν τη στήριξη που 

παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ κατά 

την εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων 

επιχειρήσεων διάσωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη το υφιστάμενο διεθνές νομικό 

πλαίσιο και τις ανησυχίες για την 

ασφάλεια· 
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ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ κατά την 

εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων 

επιχειρήσεων διάσωσης, λαμβάνοντας 

υπόψη το υφιστάμενο διεθνές νομικό 

πλαίσιο και τις ανησυχίες για την 

ασφάλεια· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Τροπολογία  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le 

Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο λα 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

λα) να εκφράσουν την ανησυχία τους 

για την αυξανόμενη παρουσία του Daesh 

στη Λιβύη, η οποία αποσταθεροποιεί τη 

χώρα και απειλεί τις γειτονικές χώρες 

καθώς και την ΕΕ· 

λα) να εκφράσουν την ανησυχία τους 

για την αυξανόμενη παρουσία του Daesh 

και άλλων τρομοκρατικών ομάδων στη 

Λιβύη, η οποία αποσταθεροποιεί τη χώρα 

και απειλεί τις γειτονικές χώρες καθώς και 

την ΕΕ· 

Or. en 

 

 


