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24.5.2018 A8-0159/34 

Изменение  34 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Щ a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Щa. като има предвид, че от 7 май 

2018 г. насам град Дерна е обект на все 

по-интензивни наземни, въздушни и 

артилерийски нападения; като има 

предвид, че има множество убити 

сред цивилното население, а 

достъпът до помощ и медицинско 

обслужване е бил силно ограничен и 

хуманитарната ситуация е 

драматична; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Изменение  35 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Щ б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Щб. като има предвид, че 

официална делегация на Парламента 

проведе мисия в Либия от 20 до 23 май 

2018 г.; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Изменение  36 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква а 

 

Предложение за резолюция Изменение 

a) да гарантират максимална 

подкрепа за плана за действие на ООН 

за Либия, представен през септември 

2017 г. от специалния представител на 

ООН Хасан Саламе, за стабилизирането 

на Либия и за политически и 

приобщаващ национален процес на 

помирение, който да позволи на всички 

либийски участници, в това число 

всички племенни образувания, да 

постигнат стабилно и трайно 

политическо споразумение, като 

същевременно се обръща надлежно 

внимание на участието на жените и 

малцинствата; да осъждат категорично 

всеки опит за подронване на водения от 

ООН мирен процес; да продължават 

тясното сътрудничество с мисията на 

ООН за оказване на помощ в Либия 

(UNSMIL); 

a) да гарантират максимална 

подкрепа за плана за действие на ООН 

за Либия, представен през септември 

2017 г. от специалния представител на 

ООН Хасан Саламе, за стабилизирането 

на Либия и за политически и 

приобщаващ национален процес на 

помирение, който да позволи на всички 

либийски участници, в това число 

всички племенни образувания, да 

постигнат стабилно и трайно 

политическо споразумение, като 

същевременно се обръща надлежно 

внимание на участието на жените и 

малцинствата; да вземат под внимание 

резултатите от приобщаващите 

процеси на консултация, представени 

на Съвета за сигурност на ООН на 21 

май 2018 г.; да осъждат категорично 

всеки опит за подронване на водения от 

ООН мирен процес; да продължават 

тясното сътрудничество с мисията на 

ООН за оказване на помощ в Либия 

(UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Изменение  37 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

й) да засилят сътрудничеството с 

всички международни организации и 

други действащи участници на място, за 

да се засили съгласуваността и 

конвергенцията на международните 

действия; да засилят дипломатическите 

усилия с всички регионални участници 

и съседни държави, за да се гарантира, 

че те допринасят за положително 

решение на кризата в Либия в 

съответствие с Плана за действие на 

ООН – единствената възможна 

понастоящем рамка за решаване на 

кризи; да подкрепят провеждането на 

национална конференция в Либия с цел 

постигане на споразумение между 

различните либийски партии относно 

следващите стъпки за завършване на 

прехода; да възпрат регионалните 

участници от предприемането на 

едностранна или многостранна военна 

намеса без правно основание или без 

политическото съгласие на либийското 

правителство; 

й) да засилят сътрудничеството с 

всички международни организации и 

други действащи участници на място, за 

да се засили съгласуваността и 

конвергенцията на международните 

действия; да засилят дипломатическите 

усилия с всички регионални участници 

и съседни държави, за да се гарантира, 

че те допринасят за положително 

решение на кризата в Либия в 

съответствие с Плана за действие на 

ООН – единствената възможна 

понастоящем рамка за решаване на 

кризи; да подкрепят текущия процес на 

националната конференция в Либия с 

цел постигане на споразумение между 

различните либийски партии относно 

следващите стъпки за завършване на 

прехода; да възпрат регионалните 

участници от предприемането на 

едностранна или многостранна военна 

намеса без правно основание или без 

политическото съгласие на либийското 

правителство; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Изменение  38 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква щ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

щ) да подкрепят работата с 

либийската брегова охрана, 

благодарение на която близо 19 000 

мигранти бяха спасени в либийските 

териториални води в периода от януари 

до края на октомври 2017 г.; да 

подпомогнат либийските органи при 

официалното оповестяване на техния 

район за търсене и спасяване, да 

създадат набор от ясни стандартни 

оперативни процедури за слизане на 

сушата и да осигурят функционираща 

система за наблюдение за либийската 

брегова охрана; да работят и занапред с 

либийските органи за ускоряване на 

подготвителната работа по център за 

координация на морските спасителни 

дейности в Либия с цел повишаване на 

издирвателно-спасителните им 

способности; да осигурят продължаване 

на специализираното обучение, 

предоставяно от МОМ и ВКБООН на 

либийската брегова охрана, относно 

международната закрила, правото за 

бежанците и правата на човека; 

щ) да подкрепят работата с 

либийската брегова охрана, 

благодарение на която близо 19 000 

мигранти бяха спасени в либийските 

териториални води в периода от януари 

до края на октомври 2017 г.; да 

подпомогнат либийските органи при 

официалното оповестяване на техния 

район за търсене и спасяване, да 

създадат набор от ясни стандартни 

оперативни процедури за слизане на 

сушата и да осигурят функционираща 

система за наблюдение за либийската 

брегова охрана, за да се създаде ясен и 

прозрачен регистър на всички лица, 

слезли на сушата на либийски бряг, 

като гарантират, че за тях се 

полагат подходящи грижи в 

съответствие с международните 

хуманитарни стандарти; да работят и 

занапред с либийските органи за 

ускоряване на подготвителната работа 

по център за координация на морските 

спасителни дейности в Либия с цел 

повишаване на издирвателно-

спасителните им способности; да 

осигурят продължаване на 

специализираното обучение, 

предоставяно от МОМ и ВКБООН на 

либийската брегова охрана, относно 

международната закрила, правото за 
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бежанците и правата на човека; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Изменение  39 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква аи а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 аи а) спешно да предприемат 

дипломатически действия, за да 

защитят цивилното население и да 

облекчат хуманитарната ситуация в 

Дерна; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Изменение  40 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква -aи б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 aи б) да вземат предвид 

заключенията от неотдавнашната 

мисия на Парламента в Либия, и по-

специално да работят в 

сътрудничество с Европейския 

парламент, за да се предостави на 

всички либийски граждани с добра 

воля платформа за диалог и 

помирение; 

Or. en 

 

 


