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24.5.2018 A8-0159/34 

Pozměňovací návrh  34 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Z a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Za. vzhledem k tomu, že v městě Derna 

došlo od 7. května 2018 k eskalaci 

pozemních, leteckých a dělostřeleckých 

útoků; vzhledem k tomu, že bylo zabito 

mnoho civilních obyvatel a zároveň byl 

silně omezen přístup k pomoci a lékařské 

péči a humanitární situace je závažná; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Pozměňovací návrh  35 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Z b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Zb. vzhledem k tomu, že oficiální 

delegace Parlamentu uskutečnila ve 

dnech 20.–23. května 2018 cestu do Libye; 

Or. en 



 

AM\1154056CS.docx  PE621.612v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

24.5.2018 A8-0159/36 

Pozměňovací návrh  36 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. a) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

a) zajistit co největší podporu 

akčnímu plánu OSN pro Libyi, který v září 

2017 představil zvláštní zástupce OSN 

Ghassan Salamé a který má přispět ke 

stabilizaci Libye a k politickému 

a inkluzivnímu procesu národního usmíření 

a všem libyjským aktérům, včetně všech 

kmenových subjektů, umožnit dosáhnout 

stabilní a dlouhodobé politické dohody 

a zároveň věnovat řádnou pozornost 

zapojení žen a menšin; přísně odsoudit 

jakýkoli pokus o oslabení mírového 

procesu pod vedením OSN; pokračovat 

v úzké spolupráci s podpůrnou misí OSN 

v Libyi (UNSMIL); 

a) zajistit co největší podporu 

akčnímu plánu OSN pro Libyi, který v září 

2017 představil zvláštní zástupce OSN 

Ghassan Salamé a který má přispět ke 

stabilizaci Libye a k politickému 

a inkluzivnímu procesu národního usmíření 

a všem libyjským aktérům, včetně všech 

kmenových subjektů, umožnit dosáhnout 

stabilní a dlouhodobé politické dohody 

a zároveň věnovat řádnou pozornost 

zapojení žen a menšin; přihlížet 

k výsledkům inkluzivních konzultačních 

postupů, které byly Radě bezpečnosti OSN 

předloženy dne 21. května 2018; přísně 

odsoudit jakýkoli pokus o oslabení 

mírového procesu pod vedením OSN; 

pokračovat v úzké spolupráci s podpůrnou 

misí OSN v Libyi (UNSMIL); 

  

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Pozměňovací návrh  37 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. j) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

j) posílit spolupráci se všemi 

mezinárodními organizacemi a dalšími 

aktéry na místě s cílem posílit soudržnost 

a konvergenci mezinárodní činnosti; 

zintenzivnit diplomatické úsilí se všemi 

regionálními aktéry a sousedními zeměmi 

s cílem zajistit, aby přispěli k pozitivnímu 

řešení krize v Libyi v souladu s akčním 

plánem OSN, který je v současnosti 

jediným možným rámcem pro řešení krize; 

podpořit uspořádání národní konference 

v Libyi s cílem dosáhnout dohody mezi 

různými libyjskými stranami na dalších 

krocích vedoucích k dokončení 

transformace; odrazovat regionální aktéry 

od toho, aby zvažovali jednostrannou nebo 

vícestrannou vojenskou intervenci, které by 

chyběl jakýkoli právní základ nebo 

politický souhlas libyjské vlády; 

j) posílit spolupráci se všemi 

mezinárodními organizacemi a dalšími 

aktéry na místě s cílem posílit soudržnost 

a konvergenci mezinárodní činnosti; 

zintenzivnit diplomatické úsilí se všemi 

regionálními aktéry a sousedními zeměmi 

s cílem zajistit, aby přispěli k pozitivnímu 

řešení krize v Libyi v souladu s akčním 

plánem OSN, který je v současnosti 

jediným možným rámcem pro řešení krize; 

podpořit probíhající národní konferenci 

v Libyi s cílem dosáhnout dohody mezi 

různými libyjskými stranami na dalších 

krocích vedoucích k dokončení 

transformace; odrazovat regionální aktéry 

od toho, aby zvažovali jednostrannou nebo 

vícestrannou vojenskou intervenci, které by 

chyběl jakýkoli právní základ nebo 

politický souhlas libyjské vlády; 

  

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Pozměňovací návrh  38 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. z) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

z) podporovat spolupráci s libyjskou 

pobřežní stráží, která umožnila od ledna do 

konce října 2017 záchranu téměř 19 000 

migrantů v libyjských teritoriálních 

vodách; pomoci libyjským orgánům 

formálně informovat své oblasti pro pátrací 

a záchranné operace, stanovit soubor 

jasných standardních provozních postupů 

pro vyloďování a zajistit fungující 

monitorovací systém libyjské pobřežní 

stráže; dále spolupracovat s libyjskými 

orgány na urychlení přípravných prací na 

koordinačním středisku pro námořní 

záchranné operace v Libyi s cílem posílit 

jejich kapacitu pro pátrací a záchranné 

operace; zajistit další specializovaná 

školení v oblasti mezinárodní ochrany, 

uprchlického práva a lidských práv, která 

poskytuje IOM a UNHCR libyjské 

pobřežní stráži; 

z) podporovat spolupráci s libyjskou 

pobřežní stráží, která umožnila od ledna do 

konce října 2017 záchranu téměř 19 000 

migrantů v libyjských teritoriálních 

vodách; pomoci libyjským orgánům 

formálně informovat své oblasti pro pátrací 

a záchranné operace, stanovit soubor 

jasných standardních provozních postupů 

pro vyloďování a zajistit fungující 

monitorovací systém libyjské pobřežní 

stráže s cílem vytvořit jasný 

a transparentní rejstřík všech osob, které 

se vylodí na území Libye, a zajistit, aby 

jim byla poskytnuta řádná péče v souladu 

s mezinárodními humanitárními 

normami; dále spolupracovat s libyjskými 

orgány na urychlení přípravných prací na 

koordinačním středisku pro námořní 

záchranné operace v Libyi s cílem posílit 

jejich kapacitu pro pátrací a záchranné 

operace; zajistit další specializovaná 

školení v oblasti mezinárodní ochrany, 

uprchlického práva a lidských práv, která 

poskytuje IOM a UNHCR libyjské 

pobřežní stráži; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Pozměňovací návrh  39 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. ai) a) (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ai)a bezodkladně učinit diplomatické 

kroky na ochranu civilního obyvatelstva 

a vyřešení humanitární situace v Derně; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Pozměňovací návrh  40 

Inés Ayala Sender 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. ai) b) (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ai)b zohlednit závěry nedávné mise 

Parlamentu do Libye, a zejména 

spolupracovat s Parlamentem s cílem 

poskytnout všem Libyjcům dobré vůle 

platformu pro dialog a usmíření; 

Or. en 

 

 


