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24.5.2018 A8-0159/23 

Pakeitimas 23 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ga. kadangi nepaprastai svarbu, kad 

visos valstybės narės laikytųsi vienodos 

pozicijos, padidintų ES tarpininkavimo 

pastangas ir pabrėžtų esminį Jungtinių 

Tautų ir Jungtinių Tautų veiksmų plano 

vaidmenį; kadangi bet kokios paskiros 

valstybių narių iniciatyvos vertintinos 

teigiamai tik tuo atveju, jeigu jų imamasi 

pagal Europos principus ir jeigu jos 

visiškai atitinka ES užsienio politiką; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Pakeitimas 24 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Oa. kadangi tarptautiniu mastu 

pripažinta Nacionalinės santarvės 

vyriausybė, užtikrindama savo saugumą, 

vis labiau pasikliauja keliomis karinėmis 

grupuotėmis; kadangi šios karinės 

grupuotės įgijo neregėto masto įtaką 

valstybės institucijoms Tripolyje, taigi, 

kelia grėsmę Jungtinių Tautų dedamoms 

pastangoms sukurti gyvybingesnę politinę 

sistemą šalyje; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Pakeitimas 25 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

R konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

R. kadangi šiuo metu šalyje nėra 

aiškios ir bendros teisės aktų sistemos, kiek 

tai susiję su rinkimų sistema; kadangi dėl 

šiuo metu vyraujančio nebaudžiamumo 

atmosferos, paplitusio neteisėtumo, 

korupcijos, ginkluotų grupuočių vaidmens 

ir įtampos tarp Libijos regionų ir genčių 

toliau mažėja pasitikėjimas jau ir taip 

silpnomis viešosiomis ir valdžios 

institucijomis; 

R. kadangi šiuo metu šalyje nėra 

aiškios ir bendros teisės aktų sistemos, kiek 

tai susiję su rinkimų sistema; kadangi 

nepriimta konstitucija, taigi, šalis neturi 

teisinės sistemos, būtinos naujiems 

rinkimams surengti; kadangi dėl šiuo 

metu vyraujančio nebaudžiamumo 

atmosferos, paplitusio neteisėtumo, 

korupcijos, ginkluotų grupuočių vaidmens 

ir įtampos tarp Libijos regionų ir genčių 

toliau mažėja pasitikėjimas jau ir taip 

silpnomis viešosiomis ir valdžios 

institucijomis; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Pakeitimas 26 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

S a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Sa. kadangi Libijos rytuose ir 

vakaruose vis stiprėja ir intensyviau veikia 

Madchali pasekėjų salafitų ekstremistų 

grupuotė; kadangi Madchali pasekėjai 

priešinasi rinkimams, stengiasi išlaikyti 

dabartinę padėtį, visiškai atmeta bet kokį 

demokratijos modelį ir yra gerai ginkluoti, 

jie kelia aiškią tolesnio ekstremizmo ir 

smurto šalyje grėsmę; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Pakeitimas 27 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 ba) remti vadinamuosius miesto tarybų 

susirinkimus, kurie vyksta keliose 

savivaldybėse padedant Jungtinėms 

Tautoms, nes tai veiksminga iš apačios 

kylanti susitaikymo iniciatyva, kurios 

tikslas – skatinti įvairių bendruomenių 

dialogą, taigi, ji konkrečiai prisideda prie 

tvaraus ir perspektyvaus Libijos krizės 

sprendimo kūrimo ir padeda kurti 

nacionalinę pilietiškumo kultūrą; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Pakeitimas 28 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies d punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

d) remti Libijos pastangas kuriant 

naują konstitucinę santvarką, kurioje turėtų 

būti numatyta, kaip sąžiningai paskirstyti iš 

naftos išteklių gaunamą turtą ir kaip aiškiai 

padalyti uždavinius bei pareigas tarp 

istorinių regionų ir nacionalinės 

vyriausybės; priminti, kad tokia nauja 

konstitucija, kuri iš dalies galėtų remtis 

pakeistos 1963 m. konstitucijos elementais, 

padėtų organizuoti rinkimus visos šalies 

mastu, kurie turėtų būti rengiami tik tada, 

kai bus tinkamai įvykdytos visos būtinos 

sąlygos, kad būtų užtikrintas didelis 

visuomenės dalyvavimas ir pritarimas; 

d) remti Libijos pastangas kuriant 

naują konstitucinę santvarką, kurioje turėtų 

būti numatyta, kaip sąžiningai paskirstyti iš 

naftos išteklių gaunamą turtą ir kaip aiškiai 

padalyti uždavinius bei pareigas tarp 

istorinių regionų ir nacionalinės 

vyriausybės; priminti, kad tokia nauja 

konstitucija, kuri iš dalies galėtų remtis 

pakeistos 1963 m. konstitucijos elementais, 

padėtų organizuoti rinkimus visos šalies 

mastu, kurie turėtų būti rengiami tik tada, 

kai bus priimta nauja konstitucija ir 

tinkamai įvykdytos visos būtinos sąlygos, 

kad būtų užtikrintas didelis visuomenės 

dalyvavimas, jos pritarimas ir rinkimų 

teisėtumas; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Pakeitimas 29 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies g a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 ga) nepamiršti, kad reikia parengti 

specialiai pritaikytas programas, siekiant 

reintegruoti asmenis, o ne grupes, iš 

karinių grupuočių į valstybinį saugumo 

aparatą ir tokiu būdu sumažinti lojalumo 

konfliktus; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Pakeitimas 30 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies h punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

h) remti JT pastangas 2018 m. 

pabaigoje surengti Libijoje rinkimus, visų 

pirma pastangas suregistruoti rinkėjus, nes 

dabar yra užregistruota tik 50 proc. 

balsavimo teisę turinčių rinkėjų; užtikrinti, 

kad prieš rinkimus būtų priimtas 

susitarimas dėl pereinamųjų nuostatų, kad 

būtų atkurtas pasitikėjimas ir taip 

sustiprintas tarptautinis ir nacionalinis 

naujos valdžios teisėtumas; remti, taip pat 

ir techninėmis priemonėmis, tinkamos 

konstitucinės sistemos kūrimo procesą, 

kaip ir visą rinkimų procesą, siejant 

Europos finansinę paramą su įvykdytu 

įsipareigojimu priimti rinkimų įstatymą, 

pagal kurį būtų kuo labiau laikomasi 

Venecijos komisijos nustatytų tarptautinių 

principų; 

h) remti JT pastangas 2018 m. 

pabaigoje surengti Libijoje rinkimus su 

sąlyga, kad jie bus rengiami tik tada, kai 

bus priimta nauja konstitucija; visų pirma 

remti pastangas suregistruoti rinkėjus, nes 

dabar yra užregistruota tik 50 proc. 

balsavimo teisę turinčių rinkėjų; užtikrinti, 

kad prieš rinkimus būtų priimtas 

susitarimas dėl pereinamųjų nuostatų, kad 

būtų atkurtas pasitikėjimas ir taip 

sustiprintas tarptautinis ir nacionalinis 

naujos valdžios teisėtumas; remti, taip pat 

ir techninėmis priemonėmis, tinkamos 

konstitucinės sistemos kūrimo procesą, 

kaip ir visą rinkimų procesą, siejant 

Europos finansinę paramą su įvykdytu 

įsipareigojimu priimti rinkimų įstatymą, 

pagal kurį būtų kuo labiau laikomasi 

Venecijos komisijos nustatytų tarptautinių 

principų; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Pakeitimas 31 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies n punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

n) atsižvelgti į tai, kad nors grupuotė 

„Da'esh“ („Islamo valstybė“) gali būti labai 

susilpnėjusi Libijoje, efektyviausias būdas 

panaikinti radikalias ginkluotas grupuotes 

galiausiai yra sukūrimas įtraukių šalies 

institucijų, kurios galėtų užtikrinti teisės 

viršenybę, teikti viešąsias paslaugas ir 

užtikrinti vietos saugumą, taip pat 

efektyviai kovotų su šalies ir platesnio 

regiono stabilumui grėsmę keliančiomis 

grupuotėmis; 

n) atsižvelgti į tai, kad nors grupuotė 

„Da'esh“ („Islamo valstybė“) gali būti labai 

susilpnėjusi Libijoje, šalyje plinta naujų 

formų ekstremizmas, pvz., Madchali 

pasekėjų praktikuojamas kultas; 

nepamiršti, kad efektyviausias būdas 

panaikinti radikalias ginkluotas grupuotes 

galiausiai yra sukūrimas įtraukių šalies 

institucijų, kurios galėtų užtikrinti teisės 

viršenybę, teikti viešąsias paslaugas ir 

užtikrinti vietos saugumą, taip pat 

efektyviai kovotų su šalies ir platesnio 

regiono stabilumui grėsmę keliančiomis 

grupuotėmis; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Pakeitimas 32 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies p a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  pa) remti iniciatyvas, tokias kaip 

Misratos ir Tavergos susitaikymo 

komiteto vykdoma kampanija, per kurią 

šie du Misratos ir Tavergos miestai 

pasiekė susitarimą, grindžiamą taikaus 

bendro gyvenimo principais, suteikiantį 

galimybę priverstiems pasitraukti iš 

Tavergos žmonėms grįžti į savo miestą; 

Or. en 

 

 


