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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.5.2018 A8-0159/23 

Muudatusettepanek  23 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  G a. arvestades, et on äärmiselt oluline, 

et kõik liikmesriigid väljendaksid ühtset 

seisukohta, tõhustaksid ELi 

vahendustegevust ning rõhutaksid ÜRO 

ja ÜRO tegevuskava keskset rolli; 

arvestades, et liikmesriikide 

üksikalgatused on kõikidel juhtudel 

tervitatavad, kui neid rakendatakse ELi 

raamistikus ja need on täielikult 

kooskõlas ELi välispoliitikaga; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/24 

Muudatusettepanek  24 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  O a. arvestades, et rahvusvaheliselt 

tunnustatud rahvusliku kokkuleppe 

valitsus tugineb oma julgeolekus üha 

enam mitmesugustele relvarühmitusele; 

arvestades, et need relvarühmitused on 

saavutanud Tripolis asuvate riigi 

institutsioonide üle enneolematu mõju, 

seades sellega ohtu ÜRO käimasolevad 

püüdlused luua riigis toimivam poliitiline 

raamistik; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/25 

Muudatusettepanek  25 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus R 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

R. arvestades, et praegu ei ole riigis 

valimissüsteemiga seoses selget ja 

laialdaselt tunnustatud õigusraamistikku; 

arvestades, et praegune karistamatuse 

õhkkond, laialt levinud ebaseaduslikkus ja 

korruptsioon, relvastatud rühmitused ning 

hõimude vaheliste ja piirkondlike pingete 

levik Liibüas aitavad kaasa usalduse 

edasisele vähenemisele juba niigi nõrga 

avaliku sektori ja valitsusasutuste suhtes; 

R. arvestades, et praegu ei ole riigis 

valimissüsteemiga seoses selget ja 

laialdaselt tunnustatud õigusraamistikku; 

arvestades, et põhiseadust ei ole vastu 

võetud, mistõttu puudub riigil vajalik 

õigusraamistik uute valimiste 

korraldamiseks; arvestades, et praegune 

karistamatuse õhkkond, laialt levinud 

ebaseaduslikkus ja korruptsioon, 

relvastatud rühmitused ning hõimude 

vaheliste ja piirkondlike pingete levik 

Liibüas aitavad kaasa usalduse edasisele 

vähenemisele juba niigi nõrga avaliku 

sektori ja valitsusasutuste suhtes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/26 

Muudatusettepanek  26 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus S a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 S a. arvestades, et salafistlik 

madkhalistide äärmusrühmitus on 

muutumas nii Liibüa ida- kui ka 

lääneosas tugevamaks ja olulisemaks; 

arvestades, et madkhalistid on valimiste 

vastu, soovivad säilitada praeguse 

olukorra, keelduvad täielikult mis tahes 

demokraatia mudelist ja on tugevalt 

relvastatud ning kujutavad endast seega 

konkreetset ohtu äärmusluse ja vägivalla 

levikuks riigis; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/27 

Muudatusettepanek  27 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) toetada avalikke koosolekuid, mis 

toimuvad ÜRO egiidi all mitmes 

omavalitsuses, sest see on tõhus alt üles 

suunatud leppimisalgatus, mille eesmärk 

on soodustada eri kogukondade vahelist 

dialoogi, aidates seega konkreetselt kaasa 

Liibüa kriisile jätkusuutliku ja toimiva 

lahenduse väljatöötamisele ning 

kodanikukultuuri loomisele riigis; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/28 

Muudatusettepanek  28 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt d 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

d) toetada Liibüa jõupingutusi uue 

põhiseadusliku korra vallas, mis peaks 

hõlmama naftarikkuse õiglase jaotamise 

valemit ja samuti ühelt poolt ajalooliste 

piirkondade ning teiselt poolt tulevase 

riikliku valitsuse ülesannete ja kohustuste 

selget jaotust; tuletada meelde, et selline 

uus põhiseadus, mida võiksid inspireerida 

muudetud 1963. aasta põhiseaduse 

elemendid, aitaks jõupingutustes jõuda 

üleriigiliste valimisteni, mis peaksid 

toimuma alles siis, kui kõik vajalikud 

tingimused on täidetud, et tagada suur 

valimisaktiivsus ja üldsuse heakskiit; 

d) toetada Liibüa jõupingutusi uue 

põhiseadusliku korra vallas, mis peaks 

hõlmama naftarikkuse õiglase jaotamise 

valemit ja samuti ühelt poolt ajalooliste 

piirkondade ning teiselt poolt tulevase 

riikliku valitsuse ülesannete ja kohustuste 

selget jaotust; tuletada meelde, et selline 

uus põhiseadus, mida võiksid inspireerida 

muudetud 1963. aasta põhiseaduse 

elemendid, aitaks jõupingutustes jõuda 

üleriigiliste valimisteni, mis peaksid 

toimuma alles siis, kui uus põhiseadus on 

vastu võetud ja kõik vajalikud tingimused 

on täidetud, et tagada suur valimisaktiivsus 

ning üldsuse heakskiit ja legitiimsus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/29 

Muudatusettepanek  29 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt g a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) pidada meeles vajadust töötada 

välja spetsiaalselt kohandatud 

programmid, et taasintegreerida 

relvarühmitustesse kuuluvaid 

üksikisikuid, mitte rühmi, tavapärastesse 

julgeolekusüsteemidesse, piirates niiviisi 

lojaalsuse jagunemist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/30 

Muudatusettepanek  30 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt h 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

h) toetada ÜRO jõupingutusi, mille 

eesmärk on korraldada Liibüas 2018. aasta 

lõpus valimised, keskendudes eriti 

jõupingutustele registreerida valijad, kuna 

praegu on registreeritud ainult ligikaudu 

50% hääleõiguslikest valijatest; 

kindlustada, et enne valimisi võetakse 

vastu kokkulepe üleminekukorra kohta, et 

taastada usaldus ning tugevdada seega uue 

valitsuse rahvusvahelist ja rahvuslikku 

legitiimsust; toetada, sh tehniliste 

vahenditega, usaldusväärse põhiseadusliku 

raamistiku kehtestamise protsessi ja kogu 

valimisprotsessi, muutes mis tahes Euroopa 

rahalised toetused sõltuvaks 

valimisseaduse vastuvõtmisest, mis on 

võimalikult suures ulatuses nii vormilt kui 

sisult vastavuses Veneetsia komisjoni 

sätestatud rahvusvaheliste põhimõtetega; 

h) toetada ÜRO jõupingutusi, mille 

eesmärk on korraldada Liibüas 2018. aasta 

lõpus valimised, kuid vaid pärast uue 

põhiseaduse vastuvõtmist; toetada 

eelkõige jõupingutusi valijad 

registreerida, kuna praegu on registreeritud 

ainult ligikaudu 50 % hääleõiguslikest 

valijatest; kindlustada, et enne valimisi 

võetakse vastu kokkulepe üleminekukorra 

kohta, et taastada usaldus ning tugevdada 

seega uue valitsuse rahvusvahelist ja 

rahvuslikku legitiimsust; toetada, sh 

tehniliste vahenditega, usaldusväärse 

põhiseadusliku raamistiku kehtestamise 

protsessi ja kogu valimisprotsessi, muutes 

mis tahes Euroopa rahalised toetused 

sõltuvaks valimisseaduse vastuvõtmisest, 

mis on võimalikult suures ulatuses nii 

vormilt kui sisult vastavuses Veneetsia 

komisjoni sätestatud rahvusvaheliste 

põhimõtetega; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/31 

Muudatusettepanek  31 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt n 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

n) pidada meeles, et kuigi Daesh/IS 

võib olla Liibüas oluliselt nõrgenenud, on 

kõige tõhusam vastus radikaalsetele 

sõjalistele rühmistustele riigis 

lõppkokkuvõttes selliste kaasavate 

siseriiklike institutsioonide loomine, mis 

suudavad kaitsta õigusriigi põhimõtet, 

osutada avalikke teenuseid, tagada 

kohaliku julgeoleku ning võidelda tõhusalt 

rühmitustega, kes ohustavad riigi ja laiema 

piirkonna stabiilsust; 

n) pidada meeles, et kuigi Daesh/IS 

võib olla Liibüas oluliselt nõrgenenud, on 

riigis tõusuteel äärmusluse uued vormid, 

näiteks see, mida esindavad madkhalistid; 

tuletada meelde, et kõige tõhusam vastus 

radikaalsetele sõjalistele rühmistustele 

riigis on lõppkokkuvõttes selliste kaasavate 

siseriiklike institutsioonide loomine, mis 

suudavad kaitsta õigusriigi põhimõtet, 

osutada avalikke teenuseid, tagada 

kohaliku julgeoleku ning võidelda tõhusalt 

rühmitustega, kes ohustavad riigi ja laiema 

piirkonna stabiilsust; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

24.5.2018 A8-0159/32 

Muudatusettepanek  32 

Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt p a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  p a) toetada selliseid algatusi, mida 

soodustab näiteks Misrata ja Tawergha 

lepituskomitee – selle raames saavutasid 

Misrata ja Tawergha linn kokkuleppe, 

mis tugineb rahumeelse 

kooseksisteerimise põhimõttele, luues 

sellega Tawerghast lahkuma sunnitud 

elanikkonnale võimaluse oma linna tagasi 

pöörduda; 

Or. en 

 

 


