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24.5.2018 A8-0159/34 

Grozījums Nr.  34 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Za apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Za. tā kā Dernas pilsēta kopš 

2018. gada 7. maija ir bijusi pakļauta 

arvien pieaugošiem uzbrukumiem no 

zemes un gaisa, kā arī artilērijas 

uzbrukumiem; tā kā tika nogalināti 

daudzi civiliedzīvotāji, tika stingri 

ierobežota palīdzības un medicīniskās 

aprūpes pieejamība un humanitārā 

situācija ir dramatiska; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Grozījums Nr.  35 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Zb apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Zb. tā kā no 2018. gada 20. līdz 

23. maijam misijā uz Lībiju bija devusies 

oficiāla Parlamenta delegācija; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Grozījums Nr.  36 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – a apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

a) nodrošināt pēc iespējas lielāku 

atbalstu ANO Lībijas rīcības plānam, ar 

kuru 2017. gada septembrī iepazīstināja 

ANO īpašais pārstāvis Ghassan Salamé un 

kurš paredzēts Lībijas stabilizēšanai un 

iekļaujoša nacionālā izlīguma procesa 

norisei, kas ļautu visām Lībijas procesā 

iesaistītajām pusēm, tostarp visām cilšu 

vienībām, panākt ilgstošu politisku 

vienošanos, vienlaikus veltot pienācīgu 

uzmanību sieviešu un minoritāšu 

iesaistīšanai; stingri nosodīt jebkādus 

mēģinājumus apdraudēt ANO vadīto miera 

procesu; turpināt cieši sadarboties ar ANO 

atbalsta misiju Lībijā (UNSMIL); 

a) nodrošināt pēc iespējas lielāku 

atbalstu ANO Lībijas rīcības plānam, ar 

kuru 2017. gada septembrī iepazīstināja 

ANO īpašais pārstāvis Ghassan Salamé un 

kurš paredzēts Lībijas stabilizēšanai un 

iekļaujoša nacionālā izlīguma procesa 

norisei, kas ļautu visām Lībijas procesā 

iesaistītajām pusēm, tostarp visām cilšu 

vienībām, panākt ilgstošu politisku 

vienošanos, vienlaikus veltot pienācīgu 

uzmanību sieviešu un minoritāšu 

iesaistīšanai; ņemt vērā iekļaujošās 

apspriešanās rezultātus, ar kuriem ANO 

DP tika iepazīstināta 2018. gada 

21. maijā; stingri nosodīt jebkādus 

mēģinājumus apdraudēt ANO vadīto miera 

procesu; turpināt cieši sadarboties ar ANO 

atbalsta misiju Lībijā (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Grozījums Nr.  37 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – j apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

j) pastiprināt sadarbību ar visām 

starptautiskajām organizācijām un citiem 

dalībniekiem uz vietas, lai stiprinātu 

starptautiskās darbības saskaņotību un 

konverģenci; pastiprināt diplomātisko 

sadarbību ar visiem reģionālajiem 

dalībniekiem un kaimiņvalstīm, lai 

nodrošinātu, ka tā veicina pozitīvu krīzes 

atrisinājumu Lībijā saskaņā ar ANO rīcības 

plānu, kas ir vienīgais iespējamais satvars 

šīs krīzes risināšanai; atbalstīt valsts 

līmeņa konferences rīkošanu Lībijas 

teritorijā, lai panāktu vienošanos starp 

dažādajām Lībijas partijām par 

turpmākajiem soļiem pārejas procesa 

pabeigšanai; censties atturēt reģionālos 

pārstāvju no jebkādas vienpusējas vai 

daudzpusējas militārās intervences bez 

tiesiska pamata vai Lībijas valdības 

politiskas piekrišanas; 

j) pastiprināt sadarbību ar visām 

starptautiskajām organizācijām un citiem 

dalībniekiem uz vietas, lai stiprinātu 

starptautiskās darbības saskaņotību un 

konverģenci; pastiprināt diplomātisko 

sadarbību ar visiem reģionālajiem 

dalībniekiem un kaimiņvalstīm, lai 

nodrošinātu, ka tā veicina pozitīvu krīzes 

atrisinājumu Lībijā saskaņā ar ANO rīcības 

plānu, kas ir vienīgais iespējamais satvars 

šīs krīzes risināšanai; atbalstīt Lībijā 

notiekošo valsts konferences procesu, lai 

panāktu vienošanos starp dažādajām 

Lībijas partijām par turpmākajiem soļiem 

pārejas procesa pabeigšanai; censties 

atturēt reģionālos pārstāvju no jebkādas 

vienpusējas vai daudzpusējas militārās 

intervences bez tiesiska pamata vai Lībijas 

valdības politiskas piekrišanas; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Grozījums Nr.  38 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – z apakšpunkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

z) atbalstīt sadarbību ar Lībijas krasta 

apsardzi, kas laikposmā no 2017. gada 

janvāra līdz oktobra beigām deva iespēju 

Lībijas teritoriālajos ūdeņos izglābt gandrīz 

19 000 migrantu; palīdzēt Lībijas iestādēm 

oficiālā paziņošanā par savu meklēšanas un 

glābšanas zonu, ieviest skaidras standarta 

operatīvās procedūras izkāpšanai krastā un 

Lībijas krasta apsardzei nodrošināt 

funkcionējošu uzraudzības sistēmu; 

pastiprināt sadarbību ar Lībijas iestādēm, 

lai paātrinātu sagatavošanās darbus pie 

jūras glābšanas koordinācijas centra 

izveides Lībijā nolūkā palielināt to 

meklēšanas un glābšanas kapacitāti; 

nodrošināt, ka turpinās specializētā 

apmācība, ko IOM un UNHCR sniedz 

Lībijas krasta apsardzei starptautiskās 

aizsardzības, bēgļu tiesību un cilvēktiesību 

jomā; 

z) atbalstīt sadarbību ar Lībijas krasta 

apsardzi, kas laikposmā no 2017. gada 

janvāra līdz oktobra beigām deva iespēju 

Lībijas teritoriālajos ūdeņos izglābt gandrīz 

19 000 migrantu; palīdzēt Lībijas iestādēm 

oficiālā paziņošanā par savu meklēšanas un 

glābšanas zonu, ieviest skaidras standarta 

operatīvās procedūras izkāpšanai krastā un 

Lībijas krasta apsardzei nodrošināt 

funkcionējošu uzraudzības sistēmu, lai 

izveidotu skaidru un pārredzamu visu 

Lībijā krastā izcēlušos personu reģistru 

un tādējādi nodrošinātu, ka tās tiek 

pienācīgi aprūpētas saskaņā ar 

starptautiskajiem humanitārajiem 

standartiem; pastiprināt sadarbību ar 

Lībijas iestādēm, lai paātrinātu 

sagatavošanās darbus pie jūras glābšanas 

koordinācijas centra izveides Lībijā nolūkā 

palielināt to meklēšanas un glābšanas 

kapacitāti; nodrošināt, ka turpinās 

specializētā apmācība, ko IOM un UNHCR 

sniedz Lībijas krasta apsardzei 

starptautiskās aizsardzības, bēgļu tiesību un 

cilvēktiesību jomā; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Grozījums Nr.  39 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – aia apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 aia) veikt steidzamus diplomātiskus 

pasākumus, lai aizsargātu 

civiliedzīvotājus un rastu risinājumu 

humanitārajai situācijai Dernā; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Grozījums Nr.  40 

Inés Ayala Sender 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Lībiju 

2018/2017(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts – aib apakšpunkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 aib) ņemt vērā nesenās Parlamenta 

misijas Lībijā secinājumus un it īpaši 

uzturēt sakarus ar Parlamentu, lai visiem 

Lībijas iedzīvotājiem piedāvātu labas 

gribas platformu dialogam un izlīguma 

panākšanai; 

Or. en 

 

 


