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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.5.2018 A8-0159/34 

Muudatusettepanek  34 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Z a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Z a. arvestades, et Derna linnas on 

alates 7. maist 2018 pandud toime üha 

enam maa-, õhu- ja suurtükirünnakuid; 

arvestades, et tapetud on palju 

tsiviilisikuid, samas kui abi- ja 

meditsiinitöötajate juurdepääs on olnud 

väga piiratud ja humanitaarolukord on 

väga raske; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Muudatusettepanek  35 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Z b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 Z b. arvestades, et Euroopa Parlamendi 

ametlik delegatsioon käis 20.–

23. mail 2018 Liibüas lähetusel; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Muudatusettepanek  36 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

a) tagada suurim võimalik toetus 

2017. aasta septembris ÜRO eriesindaja 

Ghassan Salamé esitatud ÜRO Liibüa 

tegevuskavale, mille eesmärk on Liibüa 

stabiliseerida ning saavutada poliitiline ja 

kaasav riiklik lepitusprotsess, mis 

võimaldab kõigil Liibüa osapooltel, 

sealhulgas kõigil hõimudel jõuda stabiilse 

ja pikaajalise poliitilise kokkuleppeni, 

pööratesseejuures tähelepanu naiste ja 

vähemuste kaasamisele; mõista kindlalt 

hukka kõik katsed õõnestada ÜRO juhitud 

rahuprotsessi; jätkata tihedat koostööd 

ÜRO Liibüa toetusmissiooniga (UNSMIL); 

a) tagada suurim võimalik toetus 

2017. aasta septembris ÜRO eriesindaja 

Ghassan Salamé esitatud ÜRO Liibüa 

tegevuskavale, mille eesmärk on Liibüa 

stabiliseerida ning saavutada poliitiline ja 

kaasav riiklik lepitusprotsess, mis 

võimaldab kõigil Liibüa osapooltel, 

sealhulgas kõigil hõimudel jõuda stabiilse 

ja pikaajalise poliitilise kokkuleppeni, 

pööratesseejuures tähelepanu naiste ja 

vähemuste kaasamisele; võtta arvesse 

ÜRO Julgeolekunõukogule 21. mail 2018 

esitatud kaasavate 

konsulteerimisprotsesside tulemusi; 

mõista kindlalt hukka kõik katsed 

õõnestada ÜRO juhitud rahuprotsessi; 

jätkata tihedat koostööd ÜRO Liibüa 

toetusmissiooniga (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Muudatusettepanek  37 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt j 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

j) tugevdada koostööd kõigi 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste 

kohapealsete osalistega, et suurendada 

rahvusvahelise tegevuse sidusust ja 

konvergentsi; suurendada diplomaatilisi 

jõupingutusi kõigi piirkondlike osaliste ja 

naaberriikidega, et kindlustada nende 

panus Liibüa kriisile positiivse lahenduse 

leidmisel kooskõlas ÜRO tegevuskavaga, 

mis on kriisi lahendamiseks hetkel ainuke 

võimalik raamistik; toetada riikliku 

konverentsi korraldamist Liibüas 

eesmärgiga saavutada Liibüa eri osaliste 

vahel kokkulepe ülemineku 

lõpuleviimiseks tehtavate järgmiste 

sammude kohta; hoiatada piirkondlikke 

osalejaid mis tahes ühe- või mitmepoolse 

sõjalise sekkumise eest, millel ei ole 

juriidilist alust ega Liibüa valitsuse 

poliitilist nõusolekut; 

j) tugevdada koostööd kõigi 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste 

kohapealsete osalistega, et suurendada 

rahvusvahelise tegevuse sidusust ja 

konvergentsi; suurendada diplomaatilisi 

jõupingutusi kõigi piirkondlike osaliste ja 

naaberriikidega, et kindlustada nende 

panus Liibüa kriisile positiivse lahenduse 

leidmisel kooskõlas ÜRO tegevuskavaga, 

mis on kriisi lahendamiseks hetkel ainuke 

võimalik raamistik; toetada riikliku 

konverentsi jätkuvat protsessi Liibüas 

eesmärgiga saavutada Liibüa eri osaliste 

vahel kokkulepe ülemineku 

lõpuleviimiseks tehtavate järgmiste 

sammude kohta; hoiatada piirkondlikke 

osalejaid mis tahes ühe- või mitmepoolse 

sõjalise sekkumise eest, millel ei ole 

juriidilist alust ega Liibüa valitsuse 

poliitilist nõusolekut; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Muudatusettepanek  38 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt z 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

z) toetada koostööd Liibüa 

rannikuvalvega, mis võimaldas 

ajavahemikul 2017. aasta jaanuarist ja 

oktoobri lõpuni päästa Liibüa 

territoriaalvetest ligikaudu 19 000 rändajat; 

aidata Liibüa ametivõimudel teavitada 

ametlikult oma otsingu- ja päästetööde 

piirkonda, kehtestada pardalt lahkumise 

selge standardne töökord ning tagada 

Liibüa rannikuvalve toimiv 

järelevalvesüsteem; teha Liibüa 

ametivõimudega veelgi suuremat koostööd, 

et tõhustada Liibüa merepääste 

koordineerimiskeskusega seotud 

ettevalmistustöid eesmärgiga parandada 

nende otsingu- ja päästealast suutlikkust; 

tagada, et jätkub Rahvusvahelise 

Migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO 

Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt 

Liibüa rannikuvalvele pakutav erikoolitus 

rahvusvahelise kaitse, pagulasõiguse ja 

inimõiguste teemal; 

z) toetada koostööd Liibüa 

rannikuvalvega, mis võimaldas 

ajavahemikul 2017. aasta jaanuarist ja 

oktoobri lõpuni päästa Liibüa 

territoriaalvetest ligikaudu 19 000 rändajat; 

aidata Liibüa ametivõimudel teavitada 

ametlikult oma otsingu- ja päästetööde 

piirkonda, kehtestada pardalt lahkumise 

selge standardne töökord ning tagada 

Liibüa rannikuvalve toimiv 

järelevalvesüsteem, et luua selge ja 

läbipaistev register kõigi Liibüa rannikul 

pardalt lahkunud isikute kohta, tagades, 

et nende eest on vastavalt rahvusvahelise 

humanitaarõiguse normidele 

nõuetekohaselt hoolitsetud; teha Liibüa 

ametivõimudega veelgi suuremat koostööd, 

et tõhustada Liibüa merepääste 

koordineerimiskeskusega seotud 

ettevalmistustöid eesmärgiga parandada 

nende otsingu- ja päästealast suutlikkust; 

tagada, et jätkub Rahvusvahelise 

Migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO 

Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt 

Liibüa rannikuvalvele pakutav erikoolitus 

rahvusvahelise kaitse, pagulasõiguse ja 

inimõiguste teemal; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Muudatusettepanek  39 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a i a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 a i a) võtta kiiresti diplomaatilisi 

meetmeid, et kaitsta tsiviilisikuid ja 

tegeleda Derna humanitaarolukorraga; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Muudatusettepanek  40 

Inés Ayala Sender 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt a i b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 a i b) võtta arvesse Euroopa Parlamendi 

hiljutise Liibüa-lähetuse järeldusi ning 

eelkõige teha koostööd Euroopa 

Parlamendiga, et pakkuda kõigile 

heatahtlikele Liibüa elanikele dialoogi 

pidamise ja leppimise platvormi; 

Or. en 

 

 


