
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

24.5.2018 A8-0159/34 

Pakeitimas 34 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Z a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 (Za) kadangi nuo 2018 m. gegužės 7 d. 

vykdomas vis stipresnis Dernos miesto 

puolimas sausuma ir iš oro bei 

apšaudymas artilerijos pabūklais; kadangi 

žuvo daugybė civilių, tuo pačiu 

nepaprastai trūksta pagalbinių priemonių 

ir medicininės pagalbos, o humanitarinė 

padėtis yra katastrofiška; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Pakeitimas 35 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Z b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 (Zb) kadangi 2018 m. gegužės 20–23 d. 

į komandiruotę Libijoje buvo išvykusi 

oficiali Parlamento delegacija; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Pakeitimas 36 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies a punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

a) užtikrinti kuo tvirtesnę paramą 

2017 m. rugsėjo mėn. JT specialiojo 

atstovo Ghassano Salamé pateiktam JT 

veiksmų planui, skirtam Libijai, kuriuo 

siekiama Libijos stabilizavimo ir politinio 

bei įtraukaus nacionalinio susitaikymo 

proceso, kuriuo būtų sudarytos galimybės 

visiems Libijos veikėjams, įskaitant visas 

gentis, pasiekti stabilų ir ilgalaikį politinį 

susitarimą, skiriant deramą dėmesį moterų 

ir mažumų dalyvavimui; griežtai pasmerkti 

bet kokias pastangas pakenkti JT 

vadovaujamam taikos procesui; toliau 

glaudžiai bendradarbiauti su JT paramos 

misija Libijoje (UNSMIL); 

a) užtikrinti kuo tvirtesnę paramą 

2017 m. rugsėjo mėn. JT specialiojo 

atstovo Ghassano Salamé pateiktam JT 

veiksmų planui, skirtam Libijai, kuriuo 

siekiama Libijos stabilizavimo ir politinio 

bei įtraukaus nacionalinio susitaikymo 

proceso, kuriuo būtų sudarytos galimybės 

visiems Libijos veikėjams, įskaitant visas 

gentis, pasiekti stabilų ir ilgalaikį politinį 

susitarimą, skiriant deramą dėmesį moterų 

ir mažumų dalyvavimui; atsižvelgti į 

įtraukių konsultavimosi procesų 

rezultatus, kurie JT Saugumo Tarybai 

buvo pristatyti 2018 m. gegužės 21 d.; 

griežtai pasmerkti bet kokias pastangas 

pakenkti JT vadovaujamam taikos 

procesui; toliau glaudžiai bendradarbiauti 

su JT paramos misija Libijoje (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Pakeitimas 37 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies j punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

j) stiprinti bendradarbiavimą su 

visomis tarptautinėmis organizacijomis ir 

kitais vietoje esančiais subjektais, siekiant 

sustiprinti tarptautinių veiksmų 

suderinamumą ir susiliejimą; stiprinti 

diplomatinį darbą su visais regioniniais 

veikėjais ir kaimyninėmis šalimis, siekiant 

užtikrinti, kad jie prisidėtų prie teigiamos 

krizės Libijoje įveikos pagal JT veiksmų 

planą – vienintelę šiuo metu galimą krizės 

įveikos programą; remti Nacionalinės 

konferencijos Libijoje surengimą, kad būtų 

pasiektas skirtingų Libijos partijų 

susitarimas dėl tolesnių veiksmų 

pereinamajam laikotarpiui užbaigti; įspėti 

regiono veikėjus, kad jie nesiimtų jokios 

vienašalės ar daugiašalės karinės 

intervencijos, kuriai nėra jokio teisinio 

pagrindo ar neduotas Nacionalinio 

susitarimo vyriausybės politinis pritarimas; 

j) stiprinti bendradarbiavimą su 

visomis tarptautinėmis organizacijomis ir 

kitais vietoje esančiais subjektais, siekiant 

sustiprinti tarptautinių veiksmų 

suderinamumą ir susiliejimą; stiprinti 

diplomatinį darbą su visais regioniniais 

veikėjais ir kaimyninėmis šalimis, siekiant 

užtikrinti, kad jie prisidėtų prie teigiamos 

krizės Libijoje įveikos pagal JT veiksmų 

planą – vienintelę šiuo metu galimą krizės 

įveikos programą; remti Libijoje vykstantį 

Nacionalinės konferencijos procesą, kad 

būtų pasiektas skirtingų Libijos partijų 

susitarimas dėl tolesnių veiksmų 

pereinamajam laikotarpiui užbaigti; įspėti 

regiono veikėjus, kad jie nesiimtų jokios 

vienašalės ar daugiašalės karinės 

intervencijos, kuriai nėra jokio teisinio 

pagrindo ar neduotas Nacionalinio 

susitarimo vyriausybės politinis pritarimas; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Pakeitimas 38 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies z punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

z) remti bendradarbiavimą su Libijos 

pakrančių apsaugos tarnyba, nes nuo 

2017 m. sausio iki spalio mėn. pabaigos tai 

padėjo išgelbėti beveik 19 000 migrantų 

Libijos teritoriniuose vandenyse; padėti 

Libijos valdžios institucijoms oficialiai 

pranešti apie jų paieškos ir gelbėjimo zoną, 

nustatyti aiškias standartinės veiklos 

procedūras dėl išlaipinimo ir užtikrinti 

veikiančią Libijos pakrančių apsaugos 

tarnybos stebėsenos sistemą; toliau 

bendradarbiauti su Libijos valdžios 

institucijomis siekiant paspartinti 

parengiamuosius darbus dėl gelbėjimo 

jūroje koordinavimo centro Libijoje, kad 

būtų padidinti jų paieškos ir gelbėjimo 

pajėgumai; užtikrinti tolesnį specializuotus 

TMO ir UNHCR mokymus, skirtus Libijos 

pakrančių apsaugos tarnybai, apie 

tarptautinę apsaugą, pabėgėlių teisę ir 

žmogaus teises; 

z) remti bendradarbiavimą su Libijos 

pakrančių apsaugos tarnyba, nes nuo 

2017 m. sausio iki spalio mėn. pabaigos tai 

padėjo išgelbėti beveik 19 000 migrantų 

Libijos teritoriniuose vandenyse; padėti 

Libijos valdžios institucijoms oficialiai 

pranešti apie jų paieškos ir gelbėjimo zoną, 

nustatyti aiškias standartinės veiklos 

procedūras dėl išlaipinimo ir užtikrinti 

veikiančią Libijos pakrančių apsaugos 

tarnybos stebėsenos sistemą, siekiant 

sukurti aiškų ir skaidrų visų Libijos 

pakrantėje išsilaipinančių asmenų 

registrą ir užtikrinti, kad jais būtų 

tinkamai pasirūpinama vadovaujantis 

tarptautiniais humanitariniais 

standartais; toliau bendradarbiauti su 

Libijos valdžios institucijomis siekiant 

paspartinti parengiamuosius darbus dėl 

gelbėjimo jūroje koordinavimo centro 

Libijoje, kad būtų padidinti jų paieškos ir 

gelbėjimo pajėgumai; užtikrinti tolesnį 

specializuotus TMO ir UNHCR mokymus, 

skirtus Libijos pakrančių apsaugos 

tarnybai, apie tarptautinę apsaugą, 

pabėgėlių teisę ir žmogaus teises; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Pakeitimas 39 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies ai a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 aia) imtis skubių diplomatinių veiksmų 

siekiant apsaugoti civilius ir spręsti 

humanitarinės padėties Dernoje 

klausimą; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Pakeitimas 40 

Inés Ayala Sender 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies ai b punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 aib) atsižvelgti į neseniai įvykusios 

Parlamento narių komandiruotės į Libiją 

išvadas ir pirmiausia palaikyti ryšį su 

Parlamentu, kad visiems geros valios 

Libijos gyventojams būtų pasiūlyta 

dialogo ir susitaikymo platforma; 

Or. en 

 

 


