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24.5.2018 A8-0159/34 

Ændringsforslag  34 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Z a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Za. der henviser til, at byen Derna har 

været genstand for stigende jord-, luft- og 

artilleriangreb siden den 7. maj 2018; der 

henviser til, at mange civile er blevet 

dræbt, mens støtten til og den medicinske 

adgang er blevet alvorligt begrænset, samt 

til at den humanitære situation er 

dramatisk; 

Or. en 



 

AM\1154056DA.docx  PE621.621v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

24.5.2018 A8-0159/35 

Ændringsforslag  35 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning Z b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Zb. der henviser til, at en officiel 

delegation fra Europa-Parlamentet 

aflagde et kontrolbesøg i Libyen den 20.-

23. maj 2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Ændringsforslag  36 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Paragraph 1 – point (a) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

a) at sikre den stærkest mulige støtte 

til FN's handlingsplan for Libyen, der blev 

fremlagt i september 2017 af FN's særlige 

repræsentant, Ghassan Salamé, for at opnå 

stabilitet i Libyen og en inklusiv national 

forsoningsproces, som vil gøre det muligt 

for alle libyske aktører, herunder alle 

stammeenheder, at opnå en stabil og 

langvarig politisk aftale, samtidig med at 

der lægges behørig vægt på at inddrage 

kvinder og minoriteter; kraftigt at 

fordømme ethvert forsøg på at undergrave 

den FN-ledede fredsproces; at fortsætte at 

arbejde tæt sammen med FN's 

støttemission i Libyen (UNSMIL) 

a) at sikre den stærkest mulige støtte 

til FN's handlingsplan for Libyen, der blev 

fremlagt i september 2017 af FN's særlige 

repræsentant, Ghassan Salamé, for at opnå 

stabilitet i Libyen og en inklusiv national 

forsoningsproces, som vil gøre det muligt 

for alle libyske aktører, herunder alle 

stammeenheder, at opnå en stabil og 

langvarig politisk aftale, samtidig med at 

der lægges behørig vægt på at inddrage 

kvinder og minoriteter; at tage hensyn til 

resultaterne af den omfattende 

høringsproces, der blev forelagt FN's 

Sikkerhedsråd den 21. maj 2018; kraftigt 

at fordømme ethvert forsøg på at 

undergrave den FN-ledede fredsproces; at 

fortsætte at arbejde tæt sammen med FN's 

støttemission i Libyen (UNSMIL) 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Ændringsforslag  37 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra j 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

j) at intensivere samarbejdet med alle 

internationale organisationer og andre 

aktører på lokalt plan med henblik på at 

styrke sammenhængen og konvergensen i 

den internationale indsats; at øge den 

diplomatiske indsats med alle regionale 

aktører og nabolandene for at sikre, at de 

bidrager til en positiv løsning på krisen i 

Libyen i overensstemmelse med FN's 

handlingsplan, hvilket på nuværende 

tidspunkt er den eneste mulige ramme for 

en løsning på krisen; at støtte afholdelsen 

af en national konference i Libyen med 

det formål at nå til en aftale mellem de 

forskellige libyske parter om de næste 

skridt, der skal tages for at fuldføre 

overgangen; at fraråde regionale aktører 

ethvert unilateralt eller multilateralt 

militært indgreb, som ikke har et 

retsgrundlag eller det politiske samtykke 

fra den libyske regering 

j) at intensivere samarbejdet med alle 

internationale organisationer og andre 

aktører på lokalt plan med henblik på at 

styrke sammenhængen og konvergensen i 

den internationale indsats; at øge den 

diplomatiske indsats med alle regionale 

aktører og nabolandene for at sikre, at de 

bidrager til en positiv løsning på krisen i 

Libyen i overensstemmelse med FN's 

handlingsplan, hvilket på nuværende 

tidspunkt er den eneste mulige ramme for 

en løsning på krisen; at støtte den 

igangværende nationale konference i 

Libyen med det formål at nå til en aftale 

mellem de forskellige libyske parter om de 

næste skridt, der skal tages for at fuldføre 

overgangen; at fraråde regionale aktører 

ethvert unilateralt eller multilateralt 

militært indgreb, som ikke har et 

retsgrundlag eller det politiske samtykke 

fra den libyske regering 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Ændringsforslag  38 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Paragraph 1 – point (z) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

z) at støtte samarbejdet med den 

libyske kystvagt, som gjorde det muligt at 

redde næsten 19 000 migranter i Libyens 

territoriale farvand mellem januar og 

udgangen af oktober 2017; at bistå de 

libyske myndigheder med formelt at 

bekendtgøre deres eftersøgnings- og 

redningsområde (SAR), indføre en række 

klare operative standardprocedurer for 

ilandsætning og sørge for, at den libyske 

kystvagt har et fungerende 

overvågningssystem; at samarbejde 

yderligere med de libyske myndigheder om 

at fremskynde det forberedende arbejde i 

forbindelse med oprettelsen af et maritimt 

redningskoordinationscenter i Libyen med 

det formål at øge deres eftersøgnings- og 

redningskapacitet; at sikre fortsættelsen af 

den specialiserede uddannelse, som IOM 

og UNHCR giver den libyske kystvagt for 

så vidt angår international beskyttelse, 

flygtningelovgivning og 

menneskerettigheder 

z) at støtte samarbejdet med den 

libyske kystvagt, som gjorde det muligt at 

redde næsten 19 000 migranter i Libyens 

territoriale farvand mellem januar og 

udgangen af oktober 2017; at bistå de 

libyske myndigheder med formelt at 

bekendtgøre deres eftersøgnings- og 

redningsområde (SAR), indføre en række 

klare operative standardprocedurer for 

ilandsætning og sørge for, at den libyske 

kystvagt har et fungerende 

overvågningssystem med henblik på at 

udarbejde et klart og gennemsigtigt 

register over alle personer, der ilandsættes 

i Libyen, og sikre, at de behandles korrekt 

og i overensstemmelse med internationale 

humanitære standarder; at samarbejde 

yderligere med de libyske myndigheder om 

at fremskynde det forberedende arbejde i 

forbindelse med oprettelsen af et maritimt 

redningskoordinationscenter i Libyen med 

det formål at øge deres eftersøgnings- og 

redningskapacitet; at sikre fortsættelsen af 

den specialiserede uddannelse, som IOM 

og UNHCR giver den libyske kystvagt for 

så vidt angår international beskyttelse, 

flygtningelovgivning og 

menneskerettigheder 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Ændringsforslag  39 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra ai a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ai)a hurtigst muligt at iværksætte en 

diplomatisk indsats med henblik på at 

beskytte civilbefolkningen og afhjælpe 

den humanitære situation i Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Ændringsforslag  40 

Inés Ayala Sender 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra ai b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ai)b at tage hensyn til konklusionerne 

fra Europa-Parlamentets seneste besøg i 

Libyen og især til at samarbejde med 

Parlamentet med henblik på at tilbyde alle 

libyere, som udviser god vilje, en platform 

for dialog og forsoning; 

Or. en 

 

 


