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24.5.2018 A8-0159/23 

Poprawka  23 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, że sprawą 

najwyższej wagi jest, aby wszystkie 

państwa członkowskie przemawiały 

jednym głosem, wzmacniając wysiłki 

mediacyjne UE i podkreślając kluczową 

rolę ONZ i planu działania ONZ; mając 

na uwadze, że indywidualne inicjatywy 

państw członkowskich są we wszystkich 

przypadkach pożądane tylko wtedy, gdy są 

podejmowane w europejskich ramach i są 

w pełni zgodne z polityką zagraniczną 

UE; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Poprawka  24 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Oa. mając na uwadze, że uznany na 

arenie międzynarodowej rząd jedności 

narodowej w coraz większym stopniu 

opiera się dla własnego bezpieczeństwa na 

kilku grupach zbrojnych; mając na 

uwadze, że te grupy zbrojne zdobyły 

bezprecedensowy wpływ na instytucje 

państwowe w Trypolisie, zagrażając w ten 

sposób trwającym próbom stworzenia 

przez ONZ bardziej stabilnych ram 

politycznych w tym kraju; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Poprawka  25 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że obecnie 

brakuje w tym kraju jasnych i wspólnych 

ram prawnych dotyczących systemu 

wyborczego; mając na uwadze, że 

panujący obecnie klimat bezkarności, 

powszechnego bezprawia i korupcji, a 

także rola ugrupowań zbrojnych i libijskich 

napięć plemiennych i regionalnych 

przyczyniają się do dalszego obniżania 

zaufania do i tak już słabych instytucji 

publicznych i rządowych; 

R. mając na uwadze, że obecnie 

brakuje w tym kraju jasnych i wspólnych 

ram prawnych dotyczących systemu 

wyborczego; mając na uwadze, że nie 

przyjęto żadnej konstytucji, co sprawia, że 

kraj ten nie dysponuje niezbędnymi 

ramami prawnymi do przeprowadzenia 

nowych wyborów; mając na uwadze, że 

panujący obecnie klimat bezkarności, 

powszechnego bezprawia i korupcji, a 

także rola ugrupowań zbrojnych i libijskich 

napięć plemiennych i regionalnych 

przyczyniają się do dalszego obniżania 

zaufania do i tak już słabych instytucji 

publicznych i rządowych; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Poprawka  26 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw S a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Sa. mając na uwadze, że 

ekstremistyczne ugrupowanie 

madchalickich salafitów staje się coraz 

silniejsze i zdobywa coraz większe 

znaczenie zarówno na wschodzie, jak i na 

zachodzie Libii; mając na uwadze, że 

madchalici sprzeciwiają się wyborom, 

pragną utrzymać status quo, całkowicie 

odrzucają wszelkie modele demokracji i są 

silnie uzbrojeni, a tym samym stanowią 

konkretne ryzyko dalszego ekstremizmu i 

przemocy w kraju; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Poprawka  27 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ba) wspieranie tak zwanych „spotkań 

w ratuszach”, które odbywają się w kilku 

gminach pod egidą ONZ, jako skutecznej 

oddolnej inicjatywy pojednania, której 

celem jest zachęcanie do dialogu między 

różnymi społecznościami, a tym samym 

konkretne przyczynienie się do 

wypracowania trwałego i wykonalnego 

rozwiązania kryzysu libijskiego oraz 

wspieranie stworzenia kultury narodowej 

w sensie obywatelskim; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Poprawka  28 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

d) wspieranie libijskich wysiłków na 

rzecz wypracowania nowego porządku 

konstytucyjnego, który powinien zawierać 

formułę sprawiedliwej dystrybucji 

zasobów ropy naftowej, jak również jasny 

podział zadań i obowiązków między 

historycznymi regionami a każdym rządem 

krajowym; przypomnienie, że nowa 

konstytucja, która mogłaby być 

zainspirowana elementami znowelizowanej 

konstytucji z 1963 r., pomogłaby w 

zorganizowaniu ogólnokrajowych 

wyborów, które mają odbyć się dopiero po 

należytym spełnieniu warunków 

koniecznych do zapewnienia wysokiej 

frekwencji i akceptacji społecznej; 

d) wspieranie libijskich wysiłków na 

rzecz wypracowania nowego porządku 

konstytucyjnego, który powinien zawierać 

formułę sprawiedliwej dystrybucji 

zasobów ropy naftowej, jak również jasny 

podział zadań i obowiązków między 

historycznymi regionami a każdym rządem 

krajowym;; przypomnienie, że nowa 

konstytucja, która mogłaby być 

zainspirowana elementami znowelizowanej 

konstytucji z 1963 r., pomogłaby w 

zorganizowaniu ogólnokrajowych 

wyborów, które mają odbyć się dopiero po 

przyjęciu nowej konstytucji i należytym 

spełnieniu warunków koniecznych do 

zapewnienia wysokiej frekwencji, a także 

akceptacji społecznej i legitymizacji; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Poprawka  29 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ga) uwzględnienie potrzeby 

opracowania dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb programów 

reintegracji osób z bojówek, a nie grup, do 

regularnego aparatu bezpieczeństwa, 

ograniczając w ten sposób podzieloną 

lojalność;  

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Poprawka  30 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera h 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

h) wspieranie ONZ w jej wysiłkach na 

rzecz przeprowadzenia w Libii wyborów 

do końca 2018 r., szczególnie w celu 

rejestracji wyborców, bowiem obecnie 

zarejestrowano zaledwie około 50 % 

uprawnionych do głosowania wyborców; 

upewnienie się, że przed wyborami 

zostanie przyjęte porozumienie w sprawie 

ustaleń przejściowych w celu odbudowania 

zaufania, a tym samym wzmocnienia 

legitymacji nowego rządu na arenie 

międzynarodowej i krajowej; udzielanie 

wsparcia, w tym technicznego, dla procesu 

ustanowienia ważnych ram 

konstytucyjnych, a także całego procesu 

wyborczego, przy powiązaniu przyznania 

możliwych dotacji unijnych z przyjęciem 

prawa wyborczego zgodnego w jak 

największym stopniu z międzynarodowymi 

zasadami określonymi przez Komisję 

Wenecką; 

h) wspieranie ONZ w jej wysiłkach na 

rzecz przeprowadzenia w Libii wyborów 

do końca 2018 r., i to dopiero po przyjęciu 

nowej konstytucji; wspieranie w 

szczególności wysiłków na rzecz rejestracji 

wyborców, bowiem obecnie 

zarejestrowano zaledwie około 50 % 

uprawnionych do głosowania wyborców 

upewnienie się, że przed wyborami 

zostanie przyjęte porozumienie w sprawie 

ustaleń przejściowych w celu odbudowania 

zaufania, a tym samym wzmocnienia 

legitymacji nowego rządu na arenie 

międzynarodowej i krajowej; udzielanie 

wsparcia, w tym technicznego, dla procesu 

ustanowienia ważnych ram 

konstytucyjnych, a także całego procesu 

wyborczego, przy powiązaniu przyznania 

możliwych dotacji unijnych z przyjęciem 

prawa wyborczego zgodnego w jak 

największym stopniu z międzynarodowymi 

zasadami określonymi przez Komisję 

Wenecką; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Poprawka  31 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 - litera n 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

n) dostrzeganie, że choć ISIS mogło 

ulec znacznemu osłabieniu w Libii, 

najskuteczniejszą odpowiedzią na 

obecność radykalnych bojowników w tym 

kraju jest ostatecznie ustanowienie 

integracyjnych instytucji wewnętrznych, 

które będą w stanie utrzymać 

praworządność, świadczyć usługi 

publiczne i zapewniać lokalne 

bezpieczeństwo, jak również skutecznie 

walczyć z grupami zagrażającymi 

stabilności kraju i całego regionu; 

n) dostrzeganie, że choć ISIS mogło 

ulec znacznemu osłabieniu w Libii, to w 

kraju pojawiają się nowe formy 

ekstremizmu, takie jak ten 

reprezentowany przez madchalitów; 

przypominanie, że najskuteczniejszą 

odpowiedzią na obecność radykalnych 

bojowników w tym kraju jest ostatecznie 

ustanowienie integracyjnych instytucji 

wewnętrznych, które będą w stanie 

utrzymać praworządność, świadczyć usługi 

publiczne i zapewniać lokalne 

bezpieczeństwo, jak również skutecznie 

walczyć z grupami zagrażającymi 

stabilności kraju i całego regionu; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Poprawka  32 

Fabio Massimo Castaldo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera p a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  pa) wspieranie takich inicjatyw, jak te 

popierane przez komisję pojednania 

Misrata-Tawurgha, w ramach której 

miasta Misrata i Tawurgha osiągnęły 

porozumienie oparte na doktrynie 

pokojowego współistnienia, torując tym 

samym drogę do powrotu przesiedlonej 

ludności Tawurghi do swojego miasta; 

Or. en 

 

 


