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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.5.2018 A8-0159/17 

Τροπολογία  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της 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 (ΙΝΙ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 

στη Λιβύη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και 

η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από 

πολύπλοκες, αλληλοσυνδεόμενες 

προκλήσεις όσον αφορά την πολιτική 

σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη 

και την ασφάλεια· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 

στη Λιβύη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και 

η χώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από 

πολύπλοκες, αλληλοσυνδεόμενες 

προκλήσεις όσον αφορά την πολιτική 

σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη 

και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν την 

ευθύνη για την κατάσταση δεινών, βίας, 

καταστροφής, πολιτικής αστάθειας, 

κοινωνικής κατάρρευσης, εθνοτικής 

σύγκρουσης, βίαιου εξτρεμισμού και 

σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που βιώνει σήμερα η 

Λιβύη· 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/18 

Τροπολογία  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της 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 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη 

υπήρξε θύμα μιας ξένης στρατιωτικής 

επίθεσης, της οποίας ηγήθηκαν οι ΗΠΑ, 

η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, κατά παράβαση του 

διεθνούς δικαίου· υπενθυμίζοντας ότι, 

υποστηρίζοντας μια ζώνη αεροπορικού 

αποκλεισμού, το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου B7-0169/2011 

στήριξε μια στρατιωτική επέμβαση στη 

χώρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 

η στρατιωτική επέμβαση συνέβαλε στην 

επιδείνωση της εσωτερικής σύγκρουσης 

και στην αύξηση της αστάθειας σε 

ολόκληρη την περιοχή του Μαγκρέμπ και 

της Μέσης Ανατολής· 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/19 

Τροπολογία  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της 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 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

στρατιωτική επίθεση που υπέστη η Λιβύη 

δεν ήταν το αποτέλεσμα κάποιου γνήσιου 

αισθήματος αλληλεγγύης προς τον λαό 

της Λιβύης και προάσπισης των νόμιμων 

δικαιωμάτων του, καθώς στόχος της 

ήταν μόνο να παράσχει κάλυψη στους 

στόχους των μεγάλων δυτικών δυνάμεων 

για άμεση παρέμβαση στις εσωτερικές 

υποθέσεις του κυρίαρχου αυτού κράτους 

και για γεωστρατηγικό έλεγχο και έλεγχο 

των φυσικών πόρων της Λιβύης· 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/20 

Τροπολογία  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της 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 α α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

   α α) να θέσουν τέρμα στην πολιτική τους 

εξωτερικής παρέμβασης, 

αποσταθεροποίησης, επίθεσης και 

στρατιωτικής επέμβασης κατά των λαών 

της περιοχής και της Μέσης Ανατολής 

και να σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα 

των λαών να αποφασίζουν ελεύθερα για 

τη μοίρα τους· 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/21 

Τροπολογία  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

εξ ονόματος της 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 α β (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  α β) να θέσουν τέρμα στη συνεργασία με 

το ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, ιδίως στην 

επιχείρηση Sea Guardian του ΝΑΤΟ και 

στην επιχείρηση EUNAVFOR MED 

SOPHIA, αποστολές που συνέβαλαν στη 

στρατιωτικοποίηση και ανασφάλεια της 

Μεσογείου και κατά τις οποίες την 

τελευταία δεκαετία σκοτώθηκαν δεκάδες 

χιλιάδες μετανάστες, αριθμός που 

συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινά· 

Or. pt 
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21.5.2018 A8-0159/22 

Τροπολογία  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

εξ ονόματος της 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 α γ (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

   α γ) να διασφαλίσουν ότι το προσεχές 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν θα 

προβλέπει τη χρηματοδότηση των ίδιων 

ξενοφοβικών και ρατσιστικών 

μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, οι 

οποίες συνιστούν κατάφωρες 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ιδίως 

της αρχής της μη επαναπροώθησης, 

καταστέλλουν και ποινικοποιούν τη 

μετανάστευση, προωθούν την απέλαση 

μεταναστών και προσφύγων και 

περιορίζουν το δικαίωμα ασύλου κατά 

παράβαση της Σύμβασης της Γενεύης· να 

απορρίψουν επίσης, στο πλαίσιο του 

προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου, τη χρηματοδότηση 

μεταναστευτικών πολιτικών που θα 

στηρίζονται στις παραδοχές βάσει των 

οποίων οικοδομήθηκε το «Φρούριο 

Ευρώπη», στην αυξανόμενη 

στρατιωτικοποίηση των συνόρων της 

ΕΕ, στην εξωτερίκευση των συνοριακών 

ελέγχων και στην υιοθέτηση, από τρίτες 

χώρες, της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα 

του ελέγχου των συνόρων, όπως 

συμβαίνει στη Λιβύη· 
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