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24.5.2018 A8-0159/34 

Alteração  34 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Z-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Z-A. Considerando que a cidade de 

Derna tem sido objeto de crescentes 

ataques terrestres, aéreos e de artilharia 

desde 7 de maio de 2018; considerando 

que foram assassinados muitos civis, 

enquanto a ajuda e o acesso a cuidados 

médicos foram severamente limitados e a 

situação humanitária é dramática; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Alteração  35 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Z-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 Z-B. Considerando que uma delegação 

oficial do Parlamento Europeu realizou 

uma missão à Líbia, entre 20 e 23 de maio 

de 2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Alteração  36 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea a) 

 

Proposta de resolução Alteração 

a) que garantam o mais forte apoio ao 

Plano de Ação das Nações Unidas para a 

Líbia, apresentado em setembro de 2017 

pelo Representante Especial das Nações 

Unidas, Ghassan Salamé, para um processo 

de reconciliação nacional inclusivo e 

político que permita a todos os 

intervenientes líbios, designadamente todas 

as entidades tribais, alcançar um acordo 

político estável e duradouro, tendo 

devidamente em atenção a participação das 

mulheres e das minorias; que condenem 

veementemente qualquer tentativa de pôr 

em causa o processo de paz liderado pela 

ONU; que continuem a cooperar 

estreitamente com a Missão de Apoio das 

Nações Unidas na Líbia (UNSMIL); 

a) que garantam o mais forte apoio ao 

Plano de Ação das Nações Unidas para a 

Líbia, apresentado em setembro de 2017 

pelo Representante Especial das Nações 

Unidas, Ghassan Salamé, para um processo 

de reconciliação nacional inclusivo e 

político que permita a todos os 

intervenientes líbios, designadamente todas 

as entidades tribais, alcançar um acordo 

político estável e duradouro, tendo 

devidamente em atenção a participação das 

mulheres e das minorias; a terem em conta 

os resultados dos processos de consulta 

inclusivos apresentados ao CSNU em 21 

de maio de 2018; que condenem 

veementemente qualquer tentativa de pôr 

em causa o processo de paz liderado pela 

ONU; que continuem a cooperar 

estreitamente com a Missão de Apoio das 

Nações Unidas na Líbia (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Alteração  37 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea j) 

 

Proposta de resolução Alteração 

j) que intensifiquem a cooperação 

com as organizações internacionais e 

outros intervenientes no terreno, a fim de 

reforçar a coerência e convergência da 

ação internacional; que multipliquem os 

esforços diplomáticos com todos os 

intervenientes regionais e os países 

vizinhos de modo a garantir que 

contribuam para uma solução positiva para 

a crise na Líbia, em consonância com o 

Plano de Ação das Nações Unidas que é, 

atualmente, o único quadro possível para 

uma solução para a crise; que apoiem a 

realização de uma conferência nacional na 

Líbia com o objetivo de alcançar um 

acordo entre as diferentes partes líbias 

sobre os próximos passos para concluir a 

transição; que dissuadam os intervenientes 

regionais de ponderar qualquer intervenção 

militar unilateral ou multilateral, sem base 

legal ou consentimento político do governo 

líbio; 

j) que intensifiquem a cooperação 

com as organizações internacionais e 

outros intervenientes no terreno, a fim de 

reforçar a coerência e convergência da 

ação internacional; que multipliquem os 

esforços diplomáticos com todos os 

intervenientes regionais e os países 

vizinhos de modo a garantir que 

contribuam para uma solução positiva para 

a crise na Líbia, em consonância com o 

Plano de Ação das Nações Unidas que é, 

atualmente, o único quadro possível para 

uma solução para a crise; que apoiem o 

atual processo da conferência nacional na 

Líbia com o objetivo de alcançar um 

acordo entre as diferentes partes líbias 

sobre os próximos passos para concluir a 

transição; que dissuadam os intervenientes 

regionais de ponderar qualquer intervenção 

militar unilateral ou multilateral, sem base 

legal ou consentimento político do governo 

líbio; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Alteração  38 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea z) 

 

Proposta de resolução Alteração 

z) que apoiem a colaboração com a 

guarda costeira líbia que permitiu o resgate 

de aproximadamente 19 000 migrantes em 

águas territoriais líbias, entre janeiro e 

finais de outubro de 2017; que apoiem as 

autoridades líbias na notificação formal da 

sua área de busca e salvamento (SAR), que 

estabeleçam um conjunto de 

procedimentos operacionais de 

desembarque normalizados e claros e que 

assegurem um sistema de controlo 

funcional da guarda costeira da Líbia; que 

continuem a colaborar com as autoridades 

líbias para intensificar os trabalhos 

preparatórios tendo em vista um centro de 

coordenação de salvamento marítimo na 

Líbia, com o objetivo de reforçar a sua 

capacidade de busca e salvamento; que 

assegurem a continuidade da formação 

especializada disponibilizada pela OIM e 

pelo ACNUR para a guarda costeira líbia 

sobre proteção internacional, Direito 

relativo aos refugiados e direitos humanos; 

z) que apoiem a colaboração com a 

guarda costeira líbia que permitiu o resgate 

de aproximadamente 19 000 migrantes em 

águas territoriais líbias, entre janeiro e 

finais de outubro de 2017; que apoiem as 

autoridades líbias na notificação formal da 

sua área de busca e salvamento (SAR), que 

estabeleçam um conjunto de 

procedimentos operacionais de 

desembarque normalizados e claros e que 

assegurem um sistema de controlo 

funcional da guarda costeira da Líbia, a 

fim de criar um registo claro e 

transparente de todas as pessoas que 

desembarcam nas costas da Líbia, 

assegurando que estas sejam devidamente 

acompanhadas, em conformidade com as 

normas humanitárias internacionais; que 

continuem a colaborar com as autoridades 

líbias para intensificar os trabalhos 

preparatórios tendo em vista um centro de 

coordenação de salvamento marítimo na 

Líbia, com o objetivo de reforçar a sua 

capacidade de busca e salvamento; que 

assegurem a continuidade da formação 

especializada disponibilizada pela OIM e 

pelo ACNUR para a guarda costeira líbia 

sobre proteção internacional, Direito 

relativo aos refugiados e direitos humanos; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Alteração  39 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea ai-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 ai-A) que tomem medidas diplomáticas 

urgentes, a fim de proteger a população 

civil e resolver a situação humanitária em 

Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Alteração  40 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea ai-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 ai-B) que tenham em conta as 

conclusões da recente missão do 

Parlamento à Líbia e, em particular, 

colaborem com o Parlamento a fim de 

proporcionar a todos os líbios bem 

intencionados uma plataforma para o 

diálogo e a reconciliação; 

Or. en 

 

 


