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23.5.2018 A8-0159/23 

Grozījums Nr.  23 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ga. tā kā ir ļoti būtiski, lai visas 

dalībvalstis paustu vienotu nostāju, 

tādējādi pastiprinot ES starpniecības 

centienus un uzsverot ANO un tās rīcības 

plāna izšķiroši svarīgo nozīmi; tā kā 

individuālas dalībvalstu iniciatīvas 

jebkurā gadījumā ir atzinīgi vērtējamas 

tikai tad, ja tās tiek īstenotas Eiropas 

satvarā un ja tās pilnībā atbilst ES 

ārpolitikai; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/24 

Grozījums Nr.  24 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Oa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Oa. tā kā starptautiski atzītā 

nacionālās saskaņas valdība pašas 

drošības apsvērumu dēļ arvien vairāk 

paļaujas uz vairākiem paramilitāriem 

grupējumiem; tā kā šie grupējumi ir 

ieguvuši bezprecedenta ietekmi uz valsts 

institūcijām Tripolē, tādējādi apdraudot 

ANO mēģinājumus šajā valstī izveidot 

dzīvotspējīgāku politisko satvaru; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/25 

Grozījums Nr.  25 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

R apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

R. tā kā šai valstij pašlaik trūkst 

skaidra un plaši atzīta tiesiskā regulējuma 

attiecībā uz vēlēšanu sistēmu; tā kā pašlaik 

valdošā nesodāmības gaisotne, plaši 

izplatītā nelikumība, korupcija, bruņoto 

grupējumu loma un cilšu un reģionālais 

saspīlējums Lībijā veicina to, ka vēl vairāk 

mazinās uzticēšanās jau tā vājajām 

publiskajām un valdības institūcijām; 

R. tā kā šai valstij pašlaik trūkst 

skaidra un plaši atzīta tiesiskā regulējuma 

attiecībā uz vēlēšanu sistēmu; tā kā nav 

pieņemta konstitūcija un līdz ar to valstij 

trūkst vēlēšanu noturēšanai nepieciešamā 

tiesiskā regulējuma; tā kā pašlaik valdošā 

nesodāmības gaisotne, plaši izplatītā 

nelikumība, korupcija, bruņoto grupējumu 

loma un cilšu un reģionālais saspīlējums 

Lībijā veicina to, ka vēl vairāk mazinās 

uzticēšanās jau tā vājajām publiskajām un 

valdības institūcijām; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/26 

Grozījums Nr.  26 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Sa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Sa. tā kā Lībijas austrumos, kā arī 

rietumos arvien spēcīgāka un ietekmīgāka 

kļūst madhalismu atbalstošo salafistu 

ekstrēmistu grupa; tā kā madhalisti iebilst 

pret vēlēšanām, vēlas saglabāt status quo, 

pilnībā noraida jebkādu demokrātijas 

modeli un ir smagi bruņoti, tādējādi valstī 

radot reālu turpmāka ekstrēmisma un 

vardarbības risku; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/27 

Grozījums Nr.  27 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 ba) atbalstīt t. s. pilsētas domes 

sanāksmes — kas ANO vadībā notiek 

vairākās pašvaldībās — kā efektīvu 

augšupēju saskaņošanas iniciatīvu, kuras 

mērķis ir veicināt dialogu starp dažādām 

kopienām, tādējādi reāli veicinot 

ilgtspējīga un dzīvotspējīga Lībijas krīzes 

risinājuma rašanu un palīdzot radīt 

nacionālu pilsoniskās apziņas kultūru; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/28 

Grozījums Nr.  28 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – d apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

d) atbalstīt Lībijas centienus izstrādāt 

jaunu konstitucionālo kārtību, kas ietvertu 

formulu no naftas gūtās bagātības taisnīgai 

sadalei, kā arī uzdevumu un pienākumu 

precīzu sadali starp valsts vēsturiskajiem 

reģioniem, no vienas puses, un jebkāda 

veida valsts valdību, no otras puses; 

atgādināt, ka šāda jauna konstitūcija, kuras 

izstrādē varētu ņemt vērā grozītās 

1963. gada konstitūcijas elementus, 

palīdzētu organizēt valsts mēroga 

vēlēšanas, kas nolūkā nodrošināt augstu 

dalības līmeni un sabiedrības atbalstu būtu 

jārīko tikai tad, kad būs izpildīti 

nepieciešamie nosacījumi; 

d) atbalstīt Lībijas centienus izstrādāt 

jaunu konstitucionālo kārtību, kas ietvertu 

formulu no naftas gūtās bagātības taisnīgai 

sadalei, kā arī uzdevumu un pienākumu 

precīzu sadali starp valsts vēsturiskajiem 

reģioniem, no vienas puses, un jebkāda 

veida valsts valdību, no otras puses; 

atgādināt, ka šāda jauna konstitūcija, kuras 

izstrādē varētu ņemt vērā grozītās 

1963. gada konstitūcijas elementus, 

palīdzētu organizēt valsts mēroga 

vēlēšanas, kas nolūkā nodrošināt augstu 

dalības līmeni, kā arī sabiedrības atbalstu 

un leģitimitāti būtu jārīko tikai tad, kad 

būs pieņemta jaunā konstitūcija un 

pienācīgi izpildīti nepieciešamie 

nosacījumi; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/29 

Grozījums Nr.  29 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 ga) paturēt prātā nepieciešamību 

izstrādāt īpaši pielāgotas programmas, lai 

oficiālajās drošības struktūrās reintegrētu 

paramilitāru grupējumu indivīdus, nevis 

to grupas, un tādējādi ierobežotu dalītas 

lojalitātes iespēju; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/30 

Grozījums Nr.  30 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – h apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

h) atbalstīt ANO centienus, kuru 

mērķis ir noturēt Lībijā vēlēšanas līdz 

2018. gada beigām, un it īpaši centienus 

reģistrēt vēlētājus, jo pašlaik ir reģistrēti 

tikai 50 % balsstiesīgo vēlētāju; nodrošināt 

to, ka vienošanās par pārejas noteikumiem 

tiek pieņemta pirms šīm vēlēšanām, lai 

atjaunotu uzticēšanos un tādējādi stiprinātu 

jaunās valdības starptautisko un valsts 

leģitimitāti; atbalstīt, tostarp ar tehniskiem 

līdzekļiem, procedūru stabila 

konstitucionālā satvara izveidei un 

vēlēšanu procedūru kopumā, Eiropas 

finanšu atbalstu piesaistot tāda vēlēšanu 

likuma pieņemšanai, kas pēc iespējas 

atbilstu Venēcijas komisijas noteiktajiem 

starptautiskajiem principiem; 

h) atbalstīt ANO centienus, kuru 

mērķis ir noturēt Lībijā vēlēšanas līdz 

2018. gada beigām un tikai tad, kad būs 

pieņemta jauna konstitūcija; īpaši 

atbalstīt centienus reģistrēt vēlētājus, jo 

pašlaik ir reģistrēti tikai 50 % balsstiesīgo 

vēlētāju; nodrošināt to, ka vienošanās par 

pārejas noteikumiem tiek pieņemta pirms 

šīm vēlēšanām, lai atjaunotu uzticēšanos 

un tādējādi stiprinātu jaunās valdības 

starptautisko un valsts leģitimitāti; atbalstīt, 

tostarp ar tehniskiem līdzekļiem, procedūru 

stabila konstitucionālā satvara izveidei un 

vēlēšanu procedūru kopumā, Eiropas 

finanšu atbalstu piesaistot tāda vēlēšanu 

likuma pieņemšanai, kas pēc iespējas 

atbilstu Venēcijas komisijas noteiktajiem 

starptautiskajiem principiem; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/31 

Grozījums Nr.  31 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – n apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

n) paturēt prātā to, ka, lai gan 

Da'esh/IS Lībijā varētu būt būtiski 

novājināta, visefektīvākā atbildes reakcija 

uz radikālo kaujinieku klātbūtni valstī galu 

galā ir tādu iekļaujošu iekšzemes institūciju 

izveide, kuras var uzturēt tiesiskumu, 

nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus un 

vietējā līmeņa drošību un efektīvi cīnīties 

pret grupējumiem, kas apdraud valsts un 

visa reģiona stabilitāti; 

n) paturēt prātā to, ka, lai gan 

Da'esh/IS Lībijā varētu būt būtiski 

novājināta, valstī vēršas plašumā jauni 

ekstrēmisma veidi, piemēram, madhalistu 

pārstāvētais ekstrēmisms; atgādināt, ka 

visefektīvākā atbildes reakcija uz radikālo 

kaujinieku klātbūtni valstī galu galā ir tādu 

iekļaujošu iekšzemes institūciju izveide, 

kuras var uzturēt tiesiskumu, nodrošināt 

sabiedriskos pakalpojumus un vietējā 

līmeņa drošību un efektīvi cīnīties pret 

grupējumiem, kas apdraud valsts un visa 

reģiona stabilitāti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/32 

Grozījums Nr.  32 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – pa apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  pa) atbalstīt iniciatīvas, tādas kā 

Misrātas-Tāvurgas Samierināšanas 

komitejas sekmētā iniciatīva, kuras 

ietvaros šīs pilsētas, pamatojoties uz 

mierīgas līdzāspastāvēšanas doktrīnu, 

panāca vienošanos, tādējādi 

pārvietotajiem Tāvurgas iedzīvotājiem 

dodot iespēju atgriezties savā pilsētā; 

Or. en 

 

 


