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24.5.2018 A8-0159/23 

Ændringsforslag  23 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at det er af 

afgørende betydning, at alle 

medlemsstater taler med én stemme, 

styrker EU's mæglingsindsats og 

fremhæver den centrale rolle, som FN og 

FN's handlingsplan spiller; der henviser 

til, at individuelle initiativer fra 

medlemsstaterne i alle tilfælde kun skal 

hilses velkommen, hvis de iværksættes 

inden for rammerne af EU og er i fuld 

overensstemmelse med EU's 

udenrigspolitik; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Ændringsforslag  24 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Oa. der henviser til, at den 

internationalt anerkendte nationale 

samlingsregering (GNA) af hensyn til sin 

egen sikkerhed i stadig større grad er 

afhængig af adskillige militser; der 

henviser til, at disse militser har opnået en 

hidtil uset grad af indflydelse over 

statsinstitutioner i Tripoli, hvilket truer 

FN's igangværende bestræbelser på at 

skabe en mere holdbar politisk ramme i 

landet; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Ændringsforslag  25 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning R 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

R. der henviser til, at der i øjeblikket 

mangler en klar og bredt accepteret 

lovgivningsramme for valgsystemet; der 

henviser til, at det fremherskende aktuelle 

klima med straffrihed, udbredt lovløshed, 

korruption og den rolle, som de væbnede 

grupper og de stammerelaterede og 

regionale spændinger i Libyen spiller, 

bidrager til yderligere at mindske tilliden 

til de allerede svage offentlige institutioner 

og regeringsinstitutioner; 

R. der henviser til, at der i øjeblikket 

mangler en klar og bredt accepteret 

lovgivningsramme for valgsystemet; der 

henviser til, at der ikke er blevet vedtaget 

en forfatning, hvorfor landet således er 

efterladt uden den nødvendige retlige 

ramme til at afholde nye valg; der 

henviser til, at det fremherskende aktuelle 

klima med straffrihed, udbredt lovløshed, 

korruption og den rolle, som de væbnede 

grupper og de stammerelaterede og 

regionale spændinger i Libyen spiller, 

bidrager til yderligere at mindske tilliden 

til de allerede svage offentlige institutioner 

og regeringsinstitutioner; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Ændringsforslag  26 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning S a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Sa. der henviser til, at den 

madkhalistiske salafistiske 

ekstremistgruppe i såvel den østlige som 

den vestlige del af Libyen bliver stærkere 

og mere relevant; der henviser til, at 

madkhalisterne er imod valg, er ivrige 

efter at bevare status quo, fuldstændig 

afviser enhver demokratisk model og er 

stærkt bevæbnede, og dermed udgør en 

konkret risiko for at øge ekstremismen og 

volden i landet; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Ændringsforslag  27 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra b a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ba) at støtte de såkaldte 

"rådhusmøder", som finder sted i flere 

kommuner i FN-regi, som et effektivt 

bottom-up-forsoningsinitiativ, der har til 

formål at fremme dialogen mellem de 

forskellige befolkningsgrupper og således 

konkret bidrager til udviklingen af en 

bæredygtig og holdbar løsning på den 

libyske krise samt medvirker til at skabe 

en kultur præget af medborgerskab; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Ændringsforslag  28 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra d 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

d) at støtte Libyens indsats for at 

arbejde på en ny forfatningsmæssig 

ramme, der bør omfatte en formel for 

retfærdig fordeling af olierigdommen samt 

en klar opdeling af opgaver og forpligtelser 

i de historiske regioner på den ene side og 

enhver senere national regering på den 

anden side; at huske, at en sådan ny 

forfatning, som kunne være inspireret af 

elementer i den ændrede forfatning fra 

1963, ville hjælpe indsatsen med at 

organisere landsdækkende valg, som først 

bør afholdes, når de nødvendige 

betingelser reelt er opfyldt, med henblik på 

at sikre høj valgdeltagelse og 

offentlighedens accept 

d) at støtte Libyens indsats for at 

arbejde på en ny forfatningsmæssig 

ramme, der bør omfatte en formel for 

retfærdig fordeling af olierigdommen samt 

en klar opdeling af opgaver og forpligtelser 

i de historiske regioner på den ene side og 

enhver senere national regering på den 

anden side; at huske, at en sådan ny 

forfatning, som kunne være inspireret af 

elementer i den ændrede forfatning fra 

1963, ville hjælpe indsatsen med at 

organisere landsdækkende valg, som først 

bør afholdes, når den nye forfatning er 

vedtaget og de nødvendige betingelser reelt 

er opfyldt, med henblik på at sikre høj 

valgdeltagelse samt offentlighedens accept 

og legitimitet; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Ændringsforslag  29 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra g a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ga) at være opmærksom på 

nødvendigheden af at udvikle 

skræddersyede programmer til at 

reintegrere personer, ikke grupper, fra 

militser ind i det regulære 

sikkerhedsapparat, med henblik på at 

begrænse loyalitetskonflikter; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Ændringsforslag  30 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra h 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

h) at støtte FN's bestræbelser, der 

tager sigte på afholdelsen af valg i Libyen 

ved udgangen af 2018, navnlig 

bestræbelserne på at registrere vælgerne, 

da kun ca. 50 % af de stemmeberettigede 

vælgere er registreret; at sikre, at der 

vedtages en aftale om en overgangsordning 

inden valget for at genskabe tilliden og 

dermed styrke den nye regerings 

internationale og nationale legitimitet; at 

yde bistand, herunder teknisk bistand, til 

processen for indførelsen af en fornuftig 

forfatningsramme og til valgprocessen som 

helhed, således at eventuelle finansielle 

bidrag fra Europa er afhængige af 

vedtagelsen af en valglov, som i videst 

muligt omfang overholder de internationale 

principper, der er fastlagt af 

Venedigkommissionen 

h) at støtte FN's bestræbelser på at 

afholde valg i Libyen i slutningen af 2018 

og først, når der er vedtaget en ny 

forfatning; især at støtte bestræbelserne på 

at registrere vælgerne, da kun ca. 50 % af 

de stemmeberettigede vælgere er 

registreret; at sikre, at der vedtages en 

aftale om en overgangsordning inden 

valget for at genskabe tilliden og dermed 

styrke den nye regerings internationale og 

nationale legitimitet; at yde bistand, 

herunder teknisk bistand, til processen for 

indførelsen af en fornuftig 

forfatningsramme og til valgprocessen som 

helhed, således at eventuelle finansielle 

bidrag fra Europa er afhængige af 

vedtagelsen af en valglov, som i videst 

muligt omfang overholder de internationale 

principper, der er fastlagt af 

Venedigkommissionen 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Ændringsforslag  31 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra n 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

n) at huske, at selv om Daesh/IS 

måske er stærkt svækket i Libyen, er det 

mest effektive svar på den radikale 

militære tilstedeværelse i landet i sidste 

ende at oprette inklusive nationale 

institutioner, der kan værne om 

retsstatsprincippet, sørge for offentlige 

tjenester og lokal sikkerhed og effektivt 

bekæmpe de grupper, der truer stabiliteten i 

landet og i regionen som helhed 

n) at huske, at der – selv om Daesh/IS 

måske er stærkt svækket i Libyen – er nye 

former for ekstremisme på vej i landet, 

såsom den, der er repræsenteret ved 

madkhalisterne; at huske, at det mest 

effektive svar på den radikale militære 

tilstedeværelse i landet i sidste ende at 

oprette inklusive nationale institutioner, der 

kan værne om retsstatsprincippet, sørge for 

offentlige tjenester og lokal sikkerhed og 

effektivt bekæmpe de grupper, der truer 

stabiliteten i landet og i regionen som 

helhed; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Ændringsforslag  32 

Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra p a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  pa) at støtte initiativer, såsom det der 

er udviklet af Misrata-Tawergha 

Reconciliation Committee, gennem 

hvilket de to byer Misrata og Tawergha 

nåede til enighed på grundlag af en 

doktrin om fredelig sameksistens, hvilket 

banede vejen for, at Tawerghas fordrevne 

befolkning kunne vende tilbage til deres 

by; 

Or. en 

 

 


