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24.5.2018 A8-0159/23 

Pozměňovací návrh  23 

 Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ga. vzhledem k tomu, že je nanejvýš 

důležité, aby všechny členské státy 

vystupovaly jednotně, posilovaly 

zprostředkovatelské úsilí EU 

a zdůrazňovaly ústřední úlohu OSN 

a akčního plánu OSN; vzhledem k tomu, 

že jednotlivé iniciativy členských států 

jsou v každém případě vítané pouze tehdy, 

pokud jsou vyvíjeny v rámci evropského 

rámce a jsou v plném souladu s cíli 

zahraniční politiky EU; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Pozměňovací návrh  24 

 Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Oa. vzhledem k tomu, že mezinárodně 

uznávaná vláda národní jednoty stále více 

spoléhá na několik milicí, pokud jde o její 

vlastní bezpečnost; vzhledem k tomu, 

že tyto milice získaly nevídanou míru vlivu 

na státní instituce v Tripolisu, což 

ohrožuje probíhající snahy OSN 

o vytvoření životaschopnějšího politického 

rámce v této zemi; 

Or. en 



 

AM\1154055CS.docx  PE621.612v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

24.5.2018 A8-0159/25 

Pozměňovací návrh  25 

Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění R 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

R. vzhledem k tomu, že v zemi v 

současné době chybí jasný a společný 

právní rámec týkající se volebního 

systému; vzhledem k tomu, že nynější 

převládající atmosféra beztrestnosti, široké 

ilegality, korupce a úloha ozbrojených 

skupin a napětí mezi libyjskými kmeny a 

regiony přispívá k dalšímu poklesu 

důvěryhodnosti již tak slabých veřejných a 

vládních institucí; 

R. vzhledem k tomu, že v zemi v 

současné době chybí jasný a společný 

právní rámec týkající se volebního 

systému; vzhledem k tomu, že nebyla 

přijata žádná ústava, takže zemi i nadále 

chybí nezbytný právní rámec pro 

uspořádání nových voleb; vzhledem k 
tomu, že nynější převládající atmosféra 

beztrestnosti, široké ilegality, korupce a 

úloha ozbrojených skupin a napětí mezi 

libyjskými kmeny a regiony přispívá k 

dalšímu poklesu důvěryhodnosti již tak 

slabých veřejných a vládních institucí; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Pozměňovací návrh  26 

 Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění S a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Sa. vzhledem k tomu, že se 

extremistická salafistická  skupina 

Madchálistů stává silnější a relevantnější 

na východě i na západě Libye; vzhledem 

k tomu, že se Madchálisté staví proti 

volbám, dychtí po zachování statusu quo, 

zcela odmítají jakýkoli model demokracie 

a jsou těžce vyzbrojeni,  pročež představují 

konkrétní riziko dalšího šíření 

extremismu a násilí v zemi; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Pozměňovací návrh  27 

 Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. b a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ba) podporovat takzvaná „setkání na 

radnici“, k nimž dochází v některých 

obcích pod záštitou OSN, jakožto účinné 

iniciativy smíření zdola, jejichž cílem je 

podporovat dialog mezi různými 

komunitami, a tak konkrétně přispívat k 

vytvoření udržitelného a proveditelného 

řešení libyjské krize a pomáhat vytvářet 

národní občanskou kulturu; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Pozměňovací návrh  28 

 Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. d (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

d) podpořit úsilí Libye o zavedení 

nového ústavního pořádku, který by měl 

obsahovat návod na spravedlivé 

rozdělování ropného bohatství a jasné 

oddělení úkolu a povinností historických 

regionů na jedné straně a veškerých 

vnitrostátních správních orgánů na straně 

druhé; připomenout, že tato nová ústava, 

která by mohla být inspirována prvky 

upravené ústavy z roku 1963, by podpořila 

úsilí o uspořádání celostátních voleb, které 

by se měly konat až poté, co budou 

skutečně splněny nezbytné podmínky 

zajišťující vysokou účast a ohlas mezi 

veřejností; 

d) podpořit úsilí Libye o zavedení 

nového ústavního pořádku, který by měl 

obsahovat návod na spravedlivé 

rozdělování ropného bohatství a jasné 

oddělení úkolu a povinností historických 

regionů na jedné straně a veškerých 

vnitrostátních správních orgánů na straně 

druhé; připomenout, že tato nová ústava, 

která by mohla být inspirována prvky 

upravené ústavy z roku 1963, by podpořila 

úsilí o uspořádání celostátních voleb, které 

by se měly konat až poté, co bude přijata 

nová ústava a budou skutečně splněny 

nezbytné podmínky zajišťující vysokou 

účast, jakož i ohlas mezi veřejností a jejich 

legitimitu; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Pozměňovací návrh  29 

Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. g a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ga) mít na poměti, že je třeba vytvořit 

programy opětovného začlenění 

připravené na míru s cílem znovu začlenit 

jedince, nikoli skupiny, z milic  do 

řádných bezpečnostních složek, a tak 

omezit problém rozdělené loajality; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Pozměňovací návrh  30 

Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. h 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

h) podporovat úsilí OSN, jehož cílem 

je uspořádání voleb v Libyi do konce roku 

2018, a snažit se zejména o registraci 

voličů, neboť do současné doby bylo 

registrováno přibližně pouze 50 % 

způsobilých voličů; zajistit, aby před 

volbami byla přijata dohoda o přechodném 

opatření s cílem obnovit důvěru a posílit 

tak mezinárodní i vnitrostátní legitimitu 

nové vlády; podporovat, a to i technicky, 

proces směřující k zavedení platného 

ústavního rámce i celý volební proces a 

podmínit případné finanční příspěvky EU 

přijetím volebního zákona, který by se v co 

největší míře řídil mezinárodními zásadami 

stanovenými Benátskou komisí; 

h) podporovat úsilí OSN, jehož cílem 

je uspořádání voleb v Libyi do konce roku 

2018, jakmile bude přijata nová ústava; 

podporovat zejména úsilí o registraci 

voličů, neboť do současné doby bylo 

registrováno přibližně pouze 50 % 

způsobilých voličů; zajistit, aby před 

volbami byla přijata dohoda o přechodném 

opatření s cílem obnovit důvěru a posílit 

tak mezinárodní i vnitrostátní legitimitu 

nové vlády; podporovat, a to i technicky, 

proces směřující k zavedení platného 

ústavního rámce i celý volební proces a 

podmínit případné finanční příspěvky EU 

přijetím volebního zákona, který by se v co 

největší míře řídil mezinárodními zásadami 

stanovenými Benátskou komisí; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Pozměňovací návrh  31 

Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. n 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

n) mít na paměti, že i když Islámský 

stát byl v Libyi pravděpodobně značně 

oslaben, nejúčinnější odpověď na 

přítomnost radikálních bojovníků v zemi 

spočívá v konečném důsledku ve zřízení 

domácích orgánů podporujících 

začlenění, které mohou prosazovat právní 

stát, poskytovat veřejné služby a zajišťovat 

místní bezpečnost a účinně bojovat proti 

skupinám, které ohrožují stabilitu země a 

širšího regionu; 

n) mít na paměti, že i když Islámský 

stát byl v Libyi pravděpodobně značně 

oslaben, v zemi se objevují nové formy 

extrémismu jako ten, který představují 

Madchálisté; připomínat, že nejúčinnější 

odpovědí na přítomnost radikálních 

militantních islamistů v Libyi je v podstatě 

zřízení domácích institucí, do nichž by 

byly zapojeny všechny strany a které by 

prosazovaly právní stát, poskytovaly 

veřejné služby, zajišťovaly místní 

bezpečnost a účinně bojovaly proti 

skupinám ohrožujícím stabilitu země a 

celého regionu; 

Or. en 



 

AM\1154055CS.docx  PE621.612v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

24.5.2018 A8-0159/32 

Pozměňovací návrh  32 

Fabio Massimo Castaldo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. p a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  pa) podporovat iniciativy jako 

inciativu, již podporuje výbor pro 

usmíření měst Misuráta a Tawerga, 

v jejímž rámci tato města dosáhla dohody 

na základě doktríny mírového soužití, 

čímž se otevřela cesta pro návrat osob 

vysídlených z Tawergy zpět do 

jejich města; 

Or. en 

 

 


