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24.5.2018 A8-0159/23 

Alteração  23 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  G-A. Considerando que é da máxima 

importância que todos os 

Estados-Membros falem a uma só voz, 

intensificando os esforços de mediação da 

UE e sublinhando o papel central das 

Nações Unidas e do respetivo plano de 

ação; considerando que as iniciativas 

individuais por parte dos 

Estados-Membros apenas devem ser 

saudadas se, em todos os casos, forem 

tomadas no âmbito do quadro europeu e 

estiverem plenamente em consonância 

com a política externa da UE; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Alteração  24 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  O-A. Considerando que o 

internacionalmente reconhecido Governo 

de Consenso Nacional depende cada vez 

mais de várias milícias para a sua própria 

segurança; considerando que estas 

milícias obtiveram um nível sem 

precedentes de influência nas instituições 

do Estado em Trípoli, ameaçando desse 

modo as atuais tentativas das Nações 

Unidas de criação de um quadro político 

mais viável no país; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Alteração  25 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando R 

 

Proposta de resolução Alteração 

R. Considerando que, atualmente, no 

país, não existe um quadro legislativo claro 

e comum no que se refere ao sistema 

eleitoral; que o prevalecer do clima de 

impunidade, da ilegalidade generalizada, 

da corrupção, do papel dos grupos armados 

e das tensões tribais e regionais da Líbia 

contribui para diminuir ainda mais a 

confiança nas instituições públicas e 

governamentais já fracas; 

R. Considerando que, atualmente, no 

país, não existe um quadro legislativo claro 

e comum no que se refere ao sistema 

eleitoral; considerando que não foi 

adotada qualquer Constituição, o que 

deixa assim o país sem o enquadramento 

jurídico necessário para realizar novas 

eleições; considerando que o prevalecer do 

clima de impunidade, da ilegalidade 

generalizada, da corrupção, do papel dos 

grupos armados e das tensões tribais e 

regionais da Líbia contribui para diminuir 

ainda mais a confiança nas instituições 

públicas e governamentais já fracas; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Alteração  26 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando S-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 S-A. Considerando que o status quo 

grupo extremista salafita madjalista é 

cada vez mais poderoso e assume maior 

relevância a leste, bem como no oeste da 

Líbia; considerando que os madjalistas se 

opõem às eleições, procuram manter o 

status quo, rejeitam totalmente qualquer 

modelo de democracia e estão fortemente 

armados, constituindo, por isso, um risco 

concreto de intensificação do extremismo 

e da violência no país; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Alteração  27 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 b-A) que apoiem as chamadas 

«reuniões municipais», que decorrem em 

diversos municípios sob a égide das 

Nações Unidas, enquanto iniciativa 

ascendente eficaz de reconciliação que 

visa incentivar o diálogo entre as 

diferentes comunidades, contribuindo 

assim de forma concreta para o 

desenvolvimento de uma solução viável e 

sustentável para a crise líbia e ajudando a 

criar uma cultura nacional de 

responsabilidade cívica; 

Or. en 



 

AM\1154055PT.docx  PE621.612v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

24.5.2018 A8-0159/28 

Alteração  28 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea d) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(d) que apoiem os esforços da Líbia no 

sentido de trabalhar numa nova ordem 

constitucional que deverá incluir uma 

fórmula para a justa distribuição da riqueza 

proveniente do petróleo, bem como uma 

clara divisão de tarefas e obrigações das 

regiões históricas, por um lado, e de 

qualquer governo nacional, por outro; que 

não se esqueçam que uma nova 

constituição deste tipo, a qual poderá, em 

parte, inspirar-se em elementos da 

Constituição de 1963, ajudaria nos esforços 

para a organização de eleições em todo o 

país, as quais só deverão ocorrer depois de 

verdadeiramente preenchidas as condições 

que garantam uma elevada taxa de 

participação e a aceitação do público; 

(d) que apoiem os esforços da Líbia no 

sentido de trabalhar numa nova ordem 

constitucional que deverá incluir uma 

fórmula para a justa distribuição da riqueza 

proveniente do petróleo, bem como uma 

clara divisão de tarefas e obrigações das 

regiões históricas, por um lado, e de 

qualquer governo nacional, por outro; que 

não se esqueçam que uma nova 

constituição deste tipo, a qual poderá, em 

parte, inspirar-se em elementos da 

Constituição de 1963, ajudaria nos esforços 

para a organização de eleições em todo o 

país, as quais só deverão ocorrer depois de 

ter sido adotada ma nova constituição e 

estarem verdadeiramente preenchidas as 

condições que garantam uma elevada taxa 

de participação, assim como a aceitação do 

público e a legitimidade; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Alteração  29 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea g-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 g-A) que tenham em conta a 

necessidade de desenvolver programas 

específicos para reintegrar no aparelho de 

segurança regular as pessoas 

pertencentes a milícias, e não grupos de 

pessoas, limitando assim os conflitos de 

lealdades; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Alteração  30 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea h) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(h) que apoiem os esforços das Nações 

Unidas que visam a realização de eleições 

na Líbia até ao final de 2018, 

particularmente os esforços para registar 

eleitores, uma vez que apenas cerca de 50 

% dos eleitores elegíveis foram registados 

até à data; que garantam a aprovação de 

um acordo sobre um regime transitório 

antes das eleições, a fim de restabelecer a 

confiança e, deste modo, reforçar a 

legitimidade a nível nacional e 

internacional do novo governo; que 

apoiem, inclusive por meios técnicos, o 

processo de definição de um quadro 

constitucional sólido e de todo o processo 

eleitoral, vinculando eventuais 

contribuições financeiras europeias à 

adoção de uma lei eleitoral que respeite, 

tanto quanto possível, os princípios 

internacionais previstos pela Comissão de 

Veneza; 

(h) que apoiem os esforços das Nações 

Unidas que visam a realização de eleições 

na Líbia até ao final de 2018 e apenas 

quando for adotada uma nova 

constituição; que apoiem, em particular, 

os esforços para registar eleitores, uma vez 

que apenas cerca de 50 % dos eleitores 

elegíveis foram registados até à data; que 

garantam a aprovação de um acordo sobre 

um regime transitório antes das eleições, a 

fim de restabelecer a confiança e, deste 

modo, reforçar a legitimidade a nível 

nacional e internacional do novo governo; 

que apoiem, inclusive por meios técnicos, 

o processo de definição de um quadro 

constitucional sólido e de todo o processo 

eleitoral, vinculando eventuais 

contribuições financeiras europeias à 

adoção de uma lei eleitoral que respeite, 

tanto quanto possível, os princípios 

internacionais previstos pela Comissão de 

Veneza; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Alteração  31 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea n) 

 

Proposta de resolução Alteração 

(n) que tenham em mente que, embora 

o Daesh/EI possa ter sido 

significativamente enfraquecido na Líbia, a 

resposta mais eficaz à presença de 

militantes radicais no país reside, em 

última instância, na criação de instituições 

nacionais inclusivas capazes de defender o 

Estado de Direito, prestar serviços públicos 

e oferecer segurança a nível local e 

combater eficazmente os grupos que 

ameaçam a estabilidade do país e da 

região; 

(n) que tenham em mente que, embora 

o Daesh/EI possa ter sido 

significativamente enfraquecido na Líbia, 

surgem agora novas formas de 

extremismo no país, como o que 

representam os madjalistas; que 

relembrem que a resposta mais eficaz à 

presença de militantes radicais no país 

reside, em última instância, na criação de 

instituições nacionais inclusivas capazes de 

defender o Estado de Direito, prestar 

serviços públicos e oferecer segurança a 

nível local e combater eficazmente os 

grupos que ameaçam a estabilidade do país 

e da região; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Alteração  32 

Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea p-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  p-A) que apoiem iniciativas como a 

promovida pelo Comité de Reconciliação 

Misrata-Tawergha, no âmbito da qual as 

duas cidades de Misrata e Tawergha 

chegaram a um acordo com base na 

doutrina da coexistência pacífica, abrindo 

o caminho para o regresso de populações 

deslocadas de Tawergha à sua cidade; 

Or. en 

 

 


