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24.5.2018 A8-0159/23 

Ändringsförslag  23 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. Det är av yttersta vikt att alla 

medlemsstater talar med en röst, så att 

EU:s medlingsinsatser stärks, och med 

tonvikt på FN:s och FN:s handlingsplans 

centrala roll. Enskilda initiativ från 

medlemsstaterna bör under alla 

omständigheter välkomnas endast om de 

vidtas inom ramen för EU och är helt i 

linje med EU:s utrikespolitik. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/24 

Ändringsförslag  24 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Oa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Oa. Den internationellt erkända 

nationella samlingsregeringen är i 

ökande utsträckning beroende av flera 

milisgrupper för sin egen säkerhet. Dessa 

milisgrupper har förvärvat en aldrig 

tidigare skådad grad av inflytande över de 

statliga institutionerna i Tripoli, vilket 

hotar FN:s pågående försök att skapa en 

mer livskraftig politisk ram i landet. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/25 

Ändringsförslag  25 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl R 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

R. Landet saknar för närvarande en 

tydlig och allmänt accepterad 

lagstiftningsram för valsystemet. Det 

rådande klimatet med strafflöshet, utbredd 

brottslighet och korruption, liksom de 

väpnade gruppernas roll och spänningarna 

mellan olika libyska stammar och regioner, 

bidrar till ett ännu lägre förtroende för de 

redan svaga offentliga institutionerna och 

förvaltningarna. 

R. Landet saknar för närvarande en 

tydlig och allmänt accepterad 

lagstiftningsram för valsystemet. Ingen 

författning har antagits, vilket innebär att 

landet står utan den nödvändiga rättsliga 

ramen för att hålla nya val. Det rådande 

klimatet med strafflöshet, utbredd 

brottslighet och korruption, liksom de 

väpnade gruppernas roll och spänningarna 

mellan olika libyska stammar och regioner, 

bidrar till ett ännu lägre förtroende för de 

redan svaga offentliga institutionerna och 

förvaltningarna. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/26 

Ändringsförslag  26 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Sa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Sa. Den madkhalistiska salafistiska 

extremistgruppen växer sig allt starkare 

och mer relevant i såväl östra som västra 

Libyen. Madkhalisterna motsätter sig 

politiska val, är angelägna om att 

bibehålla status quo, avvisar helt alla 

demokratiska modeller och är tungt 

beväpnade, och utgör därmed en konkret 

risk för ytterligare extremism och våld i 

landet. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/27 

Ändringsförslag  27 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 ba) att stödja de ”town hall meetings” 

som äger rum i flera kommuner under 

FN:s överinseende, som ett effektivt 

initiativ till försoning nedifrån och upp, 

och som syftar till att uppmuntra dialog 

mellan olika grupper i samhället, och på 

så sätt konkret bidra till utvecklingen av 

en hållbar och livskraftig lösning på 

krisen i Libyen och hjälpa till att skapa en 

nationell kultur med en 

medborgaskapskänsla. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/28 

Ändringsförslag  28 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led d 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

d) att stödja Libyens ansträngningar 

för att ta fram ett nytt konstitutionellt 

system som bör inbegripa en modell för 

rättvis fördelning av oljetillgångar och en 

tydlig fördelning av ansvar och 

skyldigheter för de historiska regionerna å 

ena sidan och en kommande statlig 

regering å andra sidan; att påminna om att 

en ny konstitution, som skulle kunna vara 

inspirerad av delar av den ändrade 

konstitutionen från 1963, skulle underlätta 

insatser för att hålla landsomfattande val, 

vilket bör ske först när de nödvändiga 

villkoren verkligen har uppnåtts, för att 

säkerställa ett högt valdeltagande och 

allmänhetens acceptans, 

d) att stödja Libyens ansträngningar 

för att ta fram ett nytt konstitutionellt 

system som bör inbegripa en modell för 

rättvis fördelning av oljetillgångar och en 

tydlig fördelning av ansvar och 

skyldigheter för de historiska regionerna å 

ena sidan och en kommande statlig 

regering å andra sidan; att påminna om att 

en ny konstitution, som skulle kunna vara 

inspirerad av delar av den ändrade 

konstitutionen från 1963, skulle underlätta 

insatser för att hålla landsomfattande val, 

vilket bör ske först när den nya 

författningen antagits och de nödvändiga 

villkoren verkligen har uppnåtts, för att 

säkerställa ett högt valdeltagande, liksom 

acceptans och legitimitet hos 

allmänheten, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/29 

Ändringsförslag  29 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 ga) att beakta behovet av att utveckla 

skräddarsydda program för att 

återintegrera enskilda personer – och inte 

grupper – från milisgrupper i den 

reguljära säkerhetsapparaten, och på så 

sätt begränsa förekomsten av delade 

lojaliteter, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/30 

Ändringsförslag  30 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led h 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

h) att stödja FN:s ansträngningar för 

att hålla val i Libyen i slutet av 2018, 

framför allt insatser för att registrera 

väljare, eftersom det för närvarande endast 

är omkring 50 procent av alla 

röstberättigade som har registrerats; att 

säkerställa att ett avtal om ett 

övergångssystem antas före valet, i syfte att 

åter bygga upp förtroende och på så sätt 

stärka den nya regeringens internationella 

och nationella legitimitet; att, även med 

tekniska medel, stödja processen med att 

inrätta en giltig konstitutionell ram, och 

även hela valprocessen, genom att knyta 

EU-medel till antagandet av en vallag som 

i största möjliga utsträckning respekterar 

Venedigkommissionens internationella 

principer, 

h) att stödja FN:s ansträngningar för 

att hålla val i Libyen i slutet av 2018 och 

endast så snart som en ny författning 

antagits; att framför allt stödja insatser för 

att registrera väljare, eftersom det för 

närvarande endast är omkring 50 procent 

av alla röstberättigade som har registrerats; 

att säkerställa att ett avtal om ett 

övergångssystem antas före valet, i syfte att 

åter bygga upp förtroende och på så sätt 

stärka den nya regeringens internationella 

och nationella legitimitet; att, även med 

tekniska medel, stödja processen med att 

inrätta en giltig konstitutionell ram, och 

även hela valprocessen, genom att knyta 

EU-medel till antagandet av en vallag som 

i största möjliga utsträckning respekterar 

Venedigkommissionens internationella 

principer, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/31 

Ändringsförslag  31 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led n 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

n) att ha i åtanke att även om Daish/IS 

eventuellt har fått en betydligt svagare 

ställning i Libyen är det effektivaste sättet 

att svara mot den radikala militanta 

närvaron i landet till syvende och sist att 

inrätta inkluderande nationella institutioner 

som kan upprätthålla rättsstatsprincipen, 

tillhandahålla offentliga tjänster och lokal 

säkerhet och effektivt bekämpa grupper 

som hotar landets och den större regionens 

stabilitet, 

n) att ha i åtanke att även om Daish/IS 

eventuellt har fått en betydligt svagare 

ställning i Libyen finns det nya former av 

extremism som är på frammarsch i landet, 

exempelvis den som madkhalisterna står 

för; att påminna om att det effektivaste 

sättet att svara mot den radikala militanta 

närvaron i landet till syvende och sist att 

inrätta inkluderande nationella institutioner 

som kan upprätthålla rättsstatsprincipen, 

tillhandahålla offentliga tjänster och lokal 

säkerhet och effektivt bekämpa grupper 

som hotar landets och den större regionens 

stabilitet, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/32 

Ändringsförslag  32 

Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led pa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  pa) att stödja initiativ såsom det som 

utvecklats av Misrata-Tawergha 

Reconciliation Committee, genom vilket 

de två städerna Misrata och Tawergha 

nådde en överenskommelse på grundval 

av en doktrin om fredlig samlevnad, vilket 

öppnade vägen för Tawerghas fördrivna 

befolknings återvändande till staden. 

Or. en 

 

 


