
 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.5.2018 A8-0159/34 

Τροπολογία  34 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (ΚΣΤ α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πόλη της Derna αποτέλεσε αντικείμενο 

κλιμακούμενων χερσαίων και εναέριων 

επιθέσεων καθώς και επιθέσεων του 

πυροβολικού από τις 7 Μαΐου 2018· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άμαχοι 

έχουν σκοτωθεί, ενώ η πρόσβαση σε 

ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική 

βοήθεια έχει περιοριστεί σημαντικά και η 

ανθρωπιστική κατάσταση είναι 

δραματική· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/35 

Τροπολογία  35 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΣΤ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (ΚΣΤ β) λαμβάνοντας υπόψη ότι 

μια επίσημη αντιπροσωπεία του 

Κοινοβουλίου πραγματοποίησε αποστολή 

στη Λιβύη στις 20-23 Μαΐου 2018· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/36 

Τροπολογία  36 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

α) να εξασφαλίσουν την ισχυρότερη 

δυνατή υποστήριξη για το σχέδιο δράσης 

του ΟΗΕ για τη Λιβύη, που παρουσίασε 

τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Ειδικός 

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ghassan Salamé, 

για τη σταθεροποίηση της Λιβύης, για μια 

πολιτική και χωρίς αποκλεισμούς 

διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης που θα 

επιτρέψει σε όλους τους παράγοντες της 

χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φυλετικών οντοτήτων, να καταλήξουν σε 

μια σταθερή και μακροχρόνια πολιτική 

συμφωνία, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα 

προσοχή στη συμμετοχή γυναικών και 

μειονοτήτων· να καταδικάσουν σθεναρά 

κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της 

ειρηνευτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία 

του ΟΗΕ να συνεχίσουν να συνεργάζονται 

στενά με την Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ 

στη Λιβύη (UNSMIL)· 

α) να εξασφαλίσουν την ισχυρότερη 

δυνατή υποστήριξη για το σχέδιο δράσης 

του ΟΗΕ για τη Λιβύη, που παρουσίασε 

τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Ειδικός 

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ghassan Salamé, 

για τη σταθεροποίηση της Λιβύης, για μια 

πολιτική και χωρίς αποκλεισμούς 

διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης που θα 

επιτρέψει σε όλους τους παράγοντες της 

χώρας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

φυλετικών οντοτήτων, να καταλήξουν σε 

μια σταθερή και μακροχρόνια πολιτική 

συμφωνία, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα 

προσοχή στη συμμετοχή γυναικών και 

μειονοτήτων· να λάβουν υπόψη τα 

αποτελέσματα των διαδικασιών 

διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς που 

υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Μαΐου 

2018· να καταδικάσουν σθεναρά κάθε 

προσπάθεια υπονόμευσης της ειρηνευτικής 

διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την 

Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη 

(UNSMIL)· 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/37 

Τροπολογία  37 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ι) να συνεργαστούν στενότερα με 

όλους τους διεθνείς οργανισμούς και 

άλλους παράγοντες που 

δραστηριοποιούνται επιτόπου, 

προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η 

σύγκλιση της διεθνούς δράσης· να 

εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες, 

μαζί με όλους τους περιφερειακούς 

εταίρους και τις γειτονικές χώρες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 

συμβάλουν στη θετική έκβαση της κρίσης 

στη Λιβύη, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 

του ΟΗΕ, το οποίο αποτελεί το μόνο 

δυνατό πλαίσιο για μια λύση στην κρίση· 

να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή εθνικής 

διάσκεψης στο εσωτερικό της Λιβύης με 

στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 

διαφόρων λιβυκών κομμάτων σχετικά με 

τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση 

της μετάβασης· να αποτρέψουν τους 

περιφερειακούς παράγοντες όσον αφορά 

οποιαδήποτε μονομερή ή πολυμερή 

στρατιωτική παρέμβαση χωρίς νομική 

βάση ή πολιτική συναίνεση της λιβυκής 

κυβέρνησης· 

ι) να συνεργαστούν στενότερα με 

όλους τους διεθνείς οργανισμούς και 

άλλους παράγοντες που 

δραστηριοποιούνται επιτόπου, 

προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή και η 

σύγκλιση της διεθνούς δράσης· να 

εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες, 

μαζί με όλους τους περιφερειακούς 

εταίρους και τις γειτονικές χώρες 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 

συμβάλουν στη θετική έκβαση της κρίσης 

στη Λιβύη, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 

του ΟΗΕ, το οποίο αποτελεί το μόνο 

δυνατό πλαίσιο για μια λύση στην κρίση· 

να υποστηρίξουν την τρέχουσα 

διαδικασία της εθνικής διάσκεψης στο 

εσωτερικό της Λιβύης με στόχο την 

επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαφόρων 

λιβυκών κομμάτων σχετικά με τα επόμενα 

βήματα για την ολοκλήρωση της 

μετάβασης· να αποτρέψουν τους 

περιφερειακούς παράγοντες όσον αφορά 

οποιαδήποτε μονομερή ή πολυμερή 

στρατιωτική παρέμβαση χωρίς νομική 

βάση ή πολιτική συναίνεση της λιβυκής 

κυβέρνησης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/38 

Τροπολογία  38 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κστ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κστ) να υποστηρίξουν τη συνεργασία με 

την ακτοφυλακή της Λιβύης, η οποία 

επέτρεψε τη διάσωση σχεδόν 19 000 

μεταναστών στα χωρικά ύδατα της Λιβύης 

από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Οκτωβρίου 

2017· να βοηθήσουν τις αρχές της Λιβύης 

να κοινοποιήσουν επισήμως την περιοχή 

τους έρευνας και διάσωσης (SAR), να 

θέσουν σε εφαρμογή ένα σύνολο σαφών 

τυποποιημένων διαδικασιών για την 

αποβίβαση και να εξασφαλίσουν ένα 

λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης της 

ακτοφυλακής της Λιβύης· να 

συνεργαστούν περαιτέρω με τις αρχές της 

Λιβύης για την ενίσχυση των 

προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά με 

ένα κέντρο συντονισμού για τη διάσωση 

στη θάλασσα στη Λιβύη, με στόχο την 

ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και 

διάσωσης· να εξασφαλίσουν τη συνέχιση 

της εξειδικευμένης κατάρτισης που 

παρέχεται από τον ΔΟΜ και την UNHCR 

στην ακτοφυλακή της Λιβύης για τη διεθνή 

προστασία, τη νομοθεσία για τους 

πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

κστ) να υποστηρίξουν τη συνεργασία με 

την ακτοφυλακή της Λιβύης, η οποία 

επέτρεψε τη διάσωση σχεδόν 19 000 

μεταναστών στα χωρικά ύδατα της Λιβύης 

από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Οκτωβρίου 

2017· να βοηθήσουν τις αρχές της Λιβύης 

να κοινοποιήσουν επισήμως την περιοχή 

τους έρευνας και διάσωσης (SAR), να 

θέσουν σε εφαρμογή ένα σύνολο σαφών 

τυποποιημένων διαδικασιών για την 

αποβίβαση και να εξασφαλίσουν ένα 

λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης της 

ακτοφυλακής της Λιβύης προκειμένου να 

καταρτίσουν ένα σαφές και διαφανές 

μητρώο με όλα τα πρόσωπα που 

αποβιβάζονται στις ακτές της Λιβύης, 

εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν 

κατάλληλη φροντίδα σύμφωνα με τα 

διεθνή ανθρωπιστικά πρότυπα· να 

συνεργαστούν περαιτέρω με τις αρχές της 

Λιβύης για την ενίσχυση των 

προπαρασκευαστικών εργασιών σχετικά με 

ένα κέντρο συντονισμού για τη διάσωση 

στη θάλασσα στη Λιβύη, με στόχο την 

ενίσχυση της ικανότητας έρευνας και 

διάσωσης· να εξασφαλίσουν τη συνέχιση 

της εξειδικευμένης κατάρτισης που 

παρέχεται από τον ΔΟΜ και την UNHCR 

στην ακτοφυλακή της Λιβύης για τη διεθνή 

προστασία, τη νομοθεσία για τους 

πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2018 A8-0159/39 

Τροπολογία  39 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο λε α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λε α) να αναλάβουν άμεσα διπλωματική 

δράση προκειμένου να προστατευθεί ο 

άμαχος πληθυσμός και να αντιμετωπιστεί 

η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης στη 

Derna· 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Τροπολογία  40 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΎΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο λε 4 β (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 λε β) να λάβουν υπόψη τα 

συμπεράσματα της πρόσφατης 

αποστολής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη Λιβύη και, ειδικότερα, 

να συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο, 

προκειμένου να παρέχεται σε όλους τους 

Λίβυους καλής θέλησης μια πλατφόρμα 

για διάλογο και συμφιλίωση· 

Or. en 

 

 


