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24.5.2018 A8-0159/23 

Изменение  23 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Жа. като има предвид, че от 

първостепенно значение е всички 

държави членки да демонстрират 

единомислие, като същевременно 

задълбочават усилията на ЕС за 

посредничество и подчертават 

централната роля на ООН и на плана 

за действие на ООН; като има 

предвид, че във всички случаи 

индивидуални инициативи на 

отделните държави членки следва да 

се приветстват само ако се 

предприемат в европейската рамка и 

са в пълно съответствие с външната 

политика на ЕС; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Изменение  24 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение О a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Оа. като има предвид, че по 

отношение на собствената си 

сигурност международно признатото 

правителство на национално съгласие 

все повече разчита на различни 

милиции; като има предвид, че тези 

милиции оказват вече безпрецедентно 

силно влияние върху държавните 

институции в Триполи, като по този 

начин застрашават продължаващите 

опити на ООН за създаване на по-

надеждна политическа уредба в 

страната; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Изменение  25 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение С 

 

Предложение за резолюция Изменение 

С. като има предвид, че 

понастоящем в страната липсва ясна и 

валидна за всички законодателна рамка 

относно избирателната система; като 

има предвид, че преобладаващият 

климат на безнаказаност, широко 

разпространеното беззаконие, 

корупцията, както и ролята на 

въоръжените групировки и 

междуплеменните и регионалните 

напрежения в Либия допринасят още 

повече за намаляване на доверието във 

вече слабите обществени и 

правителствени институции; 

С. като има предвид, че 

понастоящем в страната липсва ясна и 

валидна за всички законодателна рамка 

относно избирателната система; като 

има предвид, че досега не е приета 

конституция, като по този начин 

страната е оставена без 

необходимата правна уредба, 

необходима за провеждането на нови 

избори; като има предвид, че 

преобладаващият климат на 

безнаказаност, широко 

разпространеното беззаконие, 

корупцията, както и ролята на 

въоръжените групировки и 

междуплеменните и регионалните 

напрежения в Либия допринасят още 

повече за намаляване на доверието във 

вече слабите обществени и 

правителствени институции; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Изменение  26 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Т a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Та. като има предвид, че 

салафистката екстремистка група 

на мадхалистите става все по-силна 

и по-влиятелна както в източната, 

така и в западната част на Либия; 

като има предвид, че мадхалистите 

се противопоставят на изборите, 

стремят се да запазят статуквото, 

напълно отхвърлят всеки модел на 

демокрация и са тежко въоръжени, 

като вследствие на всичко това 

представляват конкретна опасност 

за допълнителен екстремизъм и 

насилие в страната; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Изменение  27 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква б а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (ба) да подкрепят т.нар. „събрания 

в кметството“, които се провеждат 

в редица общини под егидата на ООН, 

като ефективна инициатива за 

помирение „отдолу-нагоре“, чиято 

цел е да насърчава диалога между 

различните общности, с което се 

допринася конкретно за 

разработването на устойчиво и 

надеждно решение на либийската 

криза и се спомага за създаването на 

национална култура на гражданска 

отговорност; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Изменение  28 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(г) да подкрепят либийските усилия 

за работа по нов конституционен ред, 

който следва да включва формула за 

справедливо разпределение на 

петролното богатство, както и ясно 

разделение на задачите и задълженията 

на историческите области, от една 

страна, и дадено национално 

правителство, от друга; да припомнят, 

че една нова конституция, която би 

могла да бъде вдъхновена от елементи 

на изменената конституция от 1963 г., 

би подпомогнала усилията за 

организиране на общодържавни избори, 

които да се проведат едва когато 

необходимите условия бъдат надеждно 

изпълнени, за да се осигури висока 

избирателна активност и приемане от 

обществото; 

(г) да подкрепят либийските усилия 

за работа по нов конституционен ред, 

който следва да включва формула за 

справедливо разпределение на 

петролното богатство, както и ясно 

разделение на задачите и задълженията 

на историческите области, от една 

страна, и дадено национално 

правителство, от друга; да припомнят, 

че една нова конституция, която би 

могла да бъде вдъхновена от елементи 

на изменената конституция от 1963 г., 

би подпомогнала усилията за 

организиране на общодържавни избори, 

които да се проведат едва когато бъде 

приета нова конституция и 

необходимите условия бъдат надеждно 

изпълнени, за да се осигури висока 

избирателна активност, както и 

приемане от обществото и 

легитимност; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Изменение  29 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ж а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 (жа) да имат предвид, че е 

необходимо да се разработят 

специално пригодени програми за 

реинтеграция в редовния апарат за 

сигурност на отделни лица от 

милициите, а не на групи, като по 

този начин се ограничава 

възникването на конфликти на 

лоялност; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Изменение  30 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква з 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(з) да подкрепят усилията на ООН, 

насочени към провеждане на избори в 

Либия до края на 2018 г., по-специално 

усилията за регистриране на 

гласоподавателите, тъй като 

понастоящем са регистрирани едва 

около 50% от имащите право на глас; да 

се уверят, че преди провеждането на 

изборите е прието споразумение за 

преходни мерки, за да се възстанови 

доверието и така да се укрепи 

националната и международната 

легитимност на новото правителство; да 

подкрепят, включително с технически 

средства, процеса на установяване на 

стабилна конституционна рамка, както и 

целия избирателен процес, като 

обвържат възможните европейски 

финансови помощи с приемането на 

избирателен закон, който се придържа 

във възможно най-висока степен към 

предвидените от Венецианската 

комисия международни принципи; 

(з) да подкрепят усилията на ООН, 

насочени към провеждане на избори в 

Либия до края на 2018 г., но едва след 

като бъде приета нова конституция; 

да подкрепят по-специално усилията за 

регистриране на гласоподавателите, тъй 

като понастоящем са регистрирани едва 

около 50% от имащите право на глас; да 

се уверят, че преди провеждането на 

изборите е прието споразумение за 

преходни мерки, за да се възстанови 

доверието и така да се укрепи 

националната и международната 

легитимност на новото правителство; да 

подкрепят, включително с технически 

средства, процеса на установяване на 

стабилна конституционна рамка, както и 

целия избирателен процес, като 

обвържат възможните европейски 

финансови помощи с приемането на 

избирателен закон, който се придържа 

във възможно най-висока степен към 

предвидените от Венецианската 

комисия международни принципи; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Изменение  31 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(н) да имат предвид, че макар 

„Ислямска държава“ (Даеш) да е 

значително отслабена в Либия, най-

ефективният отговор на присъствието 

на радикални войнстващи групировки в 

страната в крайна сметка е създаването 

на приобщаващи национални 

институции, които да могат да 

осигуряват върховенството на закона, да 

предоставят обществени услуги и да 

гарантират местната сигурност, както и 

да се борят ефективно с групировките, 

застрашаващи стабилността на страната 

и по-обширния регион, в който се 

намира; 

(н) да имат предвид, че макар 

„Ислямска държава“ (Даеш) да е 

значително отслабена в Либия, в 

страната са във възход нови форми на 

екстремизъм, като например този на 

мадхалистите; да припомнят, че най-

ефективният отговор на присъствието 

на радикални войнстващи групировки в 

страната в крайна сметка е създаването 

на приобщаващи национални 

институции, които да могат да 

осигуряват върховенството на закона, да 

предоставят обществени услуги и да 

гарантират местната сигурност, както и 

да се борят ефективно с групировките, 

застрашаващи стабилността на страната 

и по-обширния регион, в който се 

намира; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Изменение  32 

Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква п а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (па) да подкрепят инициативи 

като тази, насърчавана от 

помирителната комисия Мисрата-

Таверга, при която двата града 

Мисрата и Таверга постигнаха 

споразумение въз основа на доктрина 

за мирно съвместно съществуване, 

като по този начин се проправи 

пътят за завръщане на разселеното 

население на Таверга в техния град; 

Or. en 

 

 


