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24.5.2018 A8-0159/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže je nanajvýš dôležité, aby 

všetky členské štáty vystupovali jednotne, 

posilnili úsilie EÚ v oblasti mediácie a 

zdôraznili ústrednú úlohu OSN a akčného 

plánu OSN; keďže samostatné iniciatívy 

členských štátov vo všetkých prípadoch sú 

vítané iba vtedy, ak sú prijaté v 

európskom rámci a v plnom súlade so 

zahraničnou politikou EÚ; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Oa. keďže medzinárodne uznaná vláda 

národnej jednoty sa pre svoju vlastnú 

bezpečnosť v rastúcej miere opiera o 

viaceré milície; keďže tieto milície získali 

bezprecedentnú mieru vplyvu nad 

štátnymi inštitúciami v Tripolise, čím je 

ohrozená snaha, ktorú vyvíja OSN, o 

vytvorenie životaschopnejšieho 

politického rámca v krajine; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie R 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

R. keďže krajine v súčasnosti chýba 

jasný a všeobecne akceptovaný legislatívny 

rámec upravujúci volebný systém; keďže 

pretrvávanie aktuálneho stavu 

beztrestnosti, rozšírenej nezákonnosti 

a korupcie, postavenie ozbrojených skupín 

a kmeňové a regionálne napätie v Líbyi 

prispievajú k ďalšiemu ubúdaniu dôvery 

v už aj tak slabé verejné a vládne inštitúcie; 

R. keďže krajine v súčasnosti chýba 

jasný a všeobecne akceptovaný legislatívny 

rámec upravujúci volebný systém; keďže 

nebola prijatá ústava, v dôsledku čoho sa 

krajina ocitla bez potrebného právneho 

rámca na uskutočnenie nových volieb; 

keďže pretrvávanie aktuálneho stavu 

beztrestnosti, rozšírenej nezákonnosti 

a korupcie, postavenie ozbrojených skupín 

a kmeňové a regionálne napätie v Líbyi 

prispievajú k ďalšiemu ubúdaniu dôvery 

v už aj tak slabé verejné a vládne inštitúcie; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie S a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Sa. keďže madchalistická salafistická 

extrémistická skupina je čoraz silnejšia a 

rastie jej prítomnosť na východe, ako aj 

na západe Líbye; keďže madchalisti sú 

proti voľbám a odhodlaní zachovať status 

quo, úplne odmietajú akýkoľvek model 

demokracie a sú ťažko ozbrojení, a preto 

predstavujú konkrétne riziko ďalšieho 

extrémizmu a násilia v krajine; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 ba) v záujme podpory tzv. stretnutí na 

radnici, ktoré sa konajú vo viacerých 

mestách pod záštitou OSN, ako účinnej 

iniciatívy zmierenia s prístupom zdola 

nahor, ktorej cieľom je podporovať 

dialóg medzi rôznymi komunitami, a tým 

konkrétne prispieť k rozvoju 

udržateľného a trvalého riešenia krízy v 

Líbyi a napomáhať k vytváraniu pocitu 

národnej kultúry občianskej 

angažovanosti; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno d 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

d) podporovať úsilie Líbye pracovať 

na novom ústavnom usporiadaní, ktoré by 

malo obsahovať formuláciu 

o spravodlivom rozdelení ropného 

bohatstva, ako aj jasnú deľbu úloh 

a povinností historických regiónov na 

jednej strane a akejkoľvek celoštátnej 

vlády na druhej strane; pripomenúť, že táto 

nová ústava, ktorá by sa mohla inšpirovať 

prvkami novelizovanej ústavy z roku 1963, 

by pomohla v úsilí o usporiadanie 

celoštátnych volieb, ktoré by sa mali konať 

až po tom, ako sa skutočne splnia 

nevyhnutné podmienky s cieľom 

zabezpečiť vysokú účasť a verejné 

uznanie; 

d) podporovať úsilie Líbye pracovať 

na novom ústavnom usporiadaní, ktoré by 

malo obsahovať formuláciu 

o spravodlivom rozdelení ropného 

bohatstva, ako aj jasnú deľbu úloh 

a povinností historických regiónov na 

jednej strane a akejkoľvek celoštátnej 

vlády na druhej strane; pripomenúť, že táto 

nová ústava, ktorá by sa mohla inšpirovať 

prvkami novelizovanej ústavy z roku 1963, 

by pomohla v úsilí o usporiadanie 

celoštátnych volieb, ktoré by sa mali konať 

až po tom, ako sa prijme nová ústava a 

skutočne sa plnia nevyhnutné podmienky 

s cieľom zabezpečiť vysokú účasť, ako aj 

verejné uznanie a legitimitu; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 ga) mať na pamäti potrebu 

vypracovať špecializované programy na 

opätovné začlenenie jednotlivcov z milícií, 

nie skupín, do riadnych bezpečnostných 

jednotiek, a tým obmedziť roztrieštenú 

lojálnosť; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno h 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

h) podporovať úsilie OSN zamerané 

na to, aby sa koncom roka 2018 v Líbyi 

usporiadali voľby, osobitne úsilie 

o registráciu voličov, keďže doposiaľ bolo 

registrovaných iba približne 50 % 

oprávnených voličov; zabezpečiť, že 

dohoda o prechodnom usporiadaní bude 

prijatá pred voľbami, aby sa opäť obnovila 

dôvera a v dôsledku toho posilnila 

medzinárodná a vnútroštátna legitimita 

novej vlády; podporovať, a to aj 

technickými prostriedkami, proces 

ustanovenia riadneho ústavného rámca 

a volebného systému ako celku, pričom 

európske finančné príspevky budú 

podmienené prijatím volebného zákona, 

ktorý bude v čo najväčšom súlade s 

medzinárodnými zásadami stanovenými 

Benátskou komisiou; 

h) podporovať úsilie OSN zamerané 

na to, aby sa koncom roka 2018 v Líbyi 

usporiadali voľby, a to až po prijatí novej 

ústavy; podporovať osobitne úsilie 

o registráciu voličov, keďže doposiaľ bolo 

registrovaných iba približne 50 % 

oprávnených voličov; zabezpečiť, že 

dohoda o prechodnom usporiadaní bude 

prijatá pred voľbami, aby sa opäť obnovila 

dôvera a v dôsledku toho posilnila 

medzinárodná a vnútroštátna legitimita 

novej vlády; podporovať, a to aj 

technickými prostriedkami, proces 

ustanovenia riadneho ústavného rámca 

a volebného systému ako celku, pričom 

európske finančné príspevky budú 

podmienené prijatím volebného zákona, 

ktorý bude v čo najväčšom súlade s 

medzinárodnými zásadami stanovenými 

Benátskou komisiou; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno n 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

n) mať na pamäti, že hoci sila 

organizácie Dá’iš/IŠ už mohla v Líbyi 

výrazne poklesnúť, najúčinnejšia odpoveď 

na prítomnosť ozbrojených radikálov 

v krajine v konečnom dôsledku spočíva 

v tom, že sa vytvoria inkluzívne domáce 

inštitúcie, ktoré budú schopné presadzovať 

právny štát, poskytovať verejné služby, 

zaisťovať miestnu bezpečnosť a účinne 

bojovať so skupinami, ktoré ohrozujú 

stabilitu tejto krajiny a širšieho regiónu; 

n) mať na pamäti, že hoci sila 

organizácie Dá’iš/IŠ už mohla v Líbyi 

výrazne poklesnúť, existujú nové formy 

extrémizmus, ktoré sú v krajine na 

vzostupe , ako sú napr. madchalisti; 

pripomínať, že najúčinnejšia odpoveď na 

prítomnosť ozbrojených radikálov v krajine 

v konečnom dôsledku spočíva v tom, že sa 

vytvoria inkluzívne domáce inštitúcie, 

ktoré budú schopné presadzovať právny 

štát, poskytovať verejné služby, zaisťovať 

miestnu bezpečnosť a účinne bojovať so 

skupinami, ktoré ohrozujú stabilitu tejto 

krajiny a širšieho regiónu; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Fabio Massimo Castaldo 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno p a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  pa) podporovať také iniciatívy, ako je 

iniciatíva podporovaná výborom pre 

zmierenie Misráta-Tawarga, v rámci 

ktorej dve mestá  Misráta a Tawarga 

dosiahli dohodu na základe doktríny 

mierového spolunažívania, čím otvorili 

cestu pre návrat vysídlených obyvateľov z 

Tawargy do svojho mesta; 

Or. en 

 

 


