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24.5.2018 A8-0159/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Z a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Za. keďže mesto Derna sa od 7. mája 

2018 stalo cieľom zvyšujúcich sa 

pozemných, leteckých a delostreleckých 

útokov; keďže zahynul veľký počet 

civilného obyvateľstva, zatiaľ čo pomoc a 

prístup k zdravotníckym službám boli 

značne obmedzené a humanitárna 

situácia je dramatická; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Z b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Zb. keďže oficiálna delegácia 

Parlamentu  bola na služobnej ceste v 

Líbyi 20. až 23. mája 2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno a 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

a) zabezpečiť čo najväčšiu podporu 

akčnému plánu OSN pre Líbyu, ktorý v 

septembri 2017 predložil osobitný zástupca 

OSN Ghassan Salamé, pre stabilizáciu 

Líbye a pre politický a inkluzívny proces 

národného zmierenia, ktorý všetkým 

líbyjským aktérom vrátane všetkých 

kmeňových subjektov umožní dosiahnuť 

stabilnú a dlhodobú politickú dohodu a 

zároveň venovať náležitú pozornosť 

zapojeniu žien a menšín; dôrazne odsúdiť 

akýkoľvek pokus o oslabenie mierového 

procesu pod vedením OSN; pokračovať v 

úzkej spolupráci s podpornou misiou OSN 

v Líbyi (UNSMIL); 

a) zabezpečiť čo najväčšiu podporu 

akčnému plánu OSN pre Líbyu, ktorý v 

septembri 2017 predložil osobitný zástupca 

OSN Ghassan Salamé, pre stabilizáciu 

Líbye a pre politický a inkluzívny proces 

národného zmierenia, ktorý všetkým 

líbyjským aktérom vrátane všetkých 

kmeňových subjektov umožní dosiahnuť 

stabilnú a dlhodobú politickú dohodu a 

zároveň venovať náležitú pozornosť 

zapojeniu žien a menšín; zohľadniť 

výsledky inkluzívneho konzultačného 

procesu, ktoré boli predložené na 

zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN 21. 

mája 2018; dôrazne odsúdiť akýkoľvek 

pokus o oslabenie mierového procesu pod 

vedením OSN; pokračovať v úzkej 

spolupráci s podpornou misiou OSN v 

Líbyi (UNSMIL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno j 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

j) zintenzívniť spoluprácu s 

medzinárodnými organizáciami a ďalšími 

subjektmi na mieste s cieľom posilniť 

súdržnosť a konvergenciu medzinárodnej 

činnosti; zvýšiť diplomatické úsilie vo 

vzťahu ku všetkým regionálnym aktérom a 

susedným krajinám s cieľom zaručiť, aby 

prispeli k pozitívnemu vyriešeniu krízy v 

Líbyi v súlade s akčným plánom OSN, 

ktorý je v súčasnosti jediným možným 

rámcom pre riešenie tejto krízy; podporiť 

usporiadanie národnej konferencie v Líbyi 

s cieľom dosiahnuť dohodu medzi rôznymi 

líbyjskými stranami o ďalších krokoch 

k dokončeniu prechodu; odrádzať 

regionálnych aktérov od uvažovania o 

akejkoľvek jednostrannej alebo 

mnohostrannej vojenskej intervencii, ktorej 

by chýbal akýkoľvek právny základ alebo 

politický súhlas líbyjskej vlády; 

j) zintenzívniť spoluprácu s 

medzinárodnými organizáciami a ďalšími 

subjektmi na mieste s cieľom posilniť 

súdržnosť a konvergenciu medzinárodnej 

činnosti; zvýšiť diplomatické úsilie vo 

vzťahu ku všetkým regionálnym aktérom a 

susedným krajinám s cieľom zaručiť, aby 

prispeli k pozitívnemu vyriešeniu krízy v 

Líbyi v súlade s akčným plánom OSN, 

ktorý je v súčasnosti jediným možným 

rámcom pre riešenie tejto krízy; podporiť 

prebiehajúci proces národnej konferencie 

v Líbyi s cieľom dosiahnuť dohodu medzi 

rôznymi líbyjskými stranami o ďalších 

krokoch k dokončeniu prechodu; odrádzať 

regionálnych aktérov od uvažovania o 

akejkoľvek jednostrannej alebo 

mnohostrannej vojenskej intervencii, ktorej 

by chýbal akýkoľvek právny základ alebo 

politický súhlas líbyjskej vlády; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno z 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

z) podporiť spoluprácu s líbyjskou 

pobrežnou strážou, vďaka ktorej sa 

v líbyjských pobrežných vodách od januára 

do konca októbra 2017 podarilo zachrániť 

takmer 19 000 migrantov; pomôcť 

líbyjským orgánom pri formálnom 

oznámení svojej pátracej a záchrannej zóny 

(SAR), zaviesť systém jasných 

štandardných operačných postupov na 

vylodenie a zabezpečiť funkčný 

monitorovací systém líbyjskej pobrežnej 

stráže; ďalej spolupracovať s líbyjskými 

orgánmi na zintenzívnení prípravných prác 

na námornom záchrannom koordinačnom 

centre v Líbyi s cieľom zvýšiť ich pátraciu 

a záchrannú spôsobilosť; zabezpečiť 

pokračovanie špecializovanej odbornej 

prípravy, ktorú líbyjskej pobrežnej stráži 

poskytujú IOM a UNHCR v otázke 

medzinárodnej ochrany, utečeneckého 

práva a ľudských práv; 

z) podporiť spoluprácu s líbyjskou 

pobrežnou strážou, vďaka ktorej sa 

v líbyjských pobrežných vodách od januára 

do konca októbra 2017 podarilo zachrániť 

takmer 19 000 migrantov; pomôcť 

líbyjským orgánom pri formálnom 

oznámení svojej pátracej a záchrannej zóny 

(SAR), zaviesť systém jasných 

štandardných operačných postupov na 

vylodenie a zabezpečiť funkčný 

monitorovací systém líbyjskej pobrežnej 

stráže s cieľom vytvoriť jasný a 

transparentný zoznam všetkých osôb, 

ktoré vystúpili na líbyjských brehoch, a 

zabezpečiť, aby bolo o nich riadne 

postarané v súlade s medzinárodnými 

humanitárnymi normami; ďalej 

spolupracovať s líbyjskými orgánmi na 

zintenzívnení prípravných prác na 

námornom záchrannom koordinačnom 

centre v Líbyi s cieľom zvýšiť ich pátraciu 

a záchrannú spôsobilosť; zabezpečiť 

pokračovanie špecializovanej odbornej 

prípravy, ktorú líbyjskej pobrežnej stráži 

poskytujú IOM a UNHCR v otázke 

medzinárodnej ochrany, utečeneckého 

práva a ľudských práv; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno ai a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 (ai)a podniknúť naliehavé diplomatické 

kroky s cieľom chrániť civilné 

obyvateľstvo a riešiť humanitárnu 

situáciu v Derne; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Inés Ayala Sender 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s Líbyou 

2018/2017(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 – písmeno ai b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 ba) zohľadniť závery z nedávnych 

parlamentnej služobnej cesty do Líbye, a 

najmä úzko spolupracovať s 

Parlamentom s cieľom ponúknuť 

všetkým Líbyjčanom dobrej vôle 

platformu pre dialóg a zmierenie; 

Or. en 

 

 


