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24.5.2018 A8-0159/34 

Ändringsförslag  34 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Skäl Za (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Za. Staden Derna utsätts för ett 

eskalerande angrepp, genom 

markattacker, flygangrepp och 

artilleribeskjutning, sedan den 7 maj 

2018. Många civila har dödats, medan 

tillgången till hjälp och läkarvård har 

varit starkt begränsad och den 

humanitära situationen är allvarlig. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Ändringsförslag  35 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Skäl Zb (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Zb. En officiell delegation från 

Europaparlamentet genomförde en 

delegationsresa till Libyen den 20–23 maj 

2018. 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Ändringsförslag  36 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led a 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

a) att säkerställa starkast möjliga stöd 

för FN:s handlingsplan för Libyen, som 

lades fram i september 2017 av FN:s 

särskilda representant Ghassan Salamé, för 

en stabilisering av Libyen och för en 

politisk och inkluderande nationell 

försoningsprocess som kommer göra det 

möjligt för alla libyska parter, även alla 

stamenheter, att nå ett stabilt och varaktigt 

politiskt avtal, samtidigt som man ser till 

att kvinnor och minoriteter medverkar; att 

kraftigt fördöma alla försök att undergräva 

den FN-ledda fredsprocessen och fortsätta 

det nära samarbetet med FN:s stöduppdrag 

i Libyen (Unsmil), 

a) att säkerställa starkast möjliga stöd 

för FN:s handlingsplan för Libyen, som 

lades fram i september 2017 av FN:s 

särskilda representant Ghassan Salamé, för 

en stabilisering av Libyen och för en 

politisk och inkluderande nationell 

försoningsprocess som kommer göra det 

möjligt för alla libyska parter, även alla 

stamenheter, att nå ett stabilt och varaktigt 

politiskt avtal, samtidigt som man ser till 

att kvinnor och minoriteter medverkar; att 

beakta resultaten från de inkluderande 

samrådsprocesserna, vilka lades fram för 

FN:s säkerhetsråd den 21 maj 2018; att 

kraftigt fördöma alla försök att undergräva 

den FN-ledda fredsprocessen och fortsätta 

det nära samarbetet med FN:s stöduppdrag 

i Libyen (Unsmil), 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Ändringsförslag  37 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led j 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

j) att fördjupa samarbetet med alla 

internationella organisationer och andra 

aktörer på fältet, i syfte att stärka 

samstämdheten och samordningen i det 

internationella agerandet; att öka de 

diplomatiska ansträngningarna med alla 

regionala aktörer och grannländer för att se 

till att de bidrar till en positiv lösning på 

krisen i Libyen i linje med FN: s 

handlingsplan – som för närvarande är den 

enda möjliga ramen för en lösning på 

krisen; att stödja att en nationell konferens 

äger rum inom Libyens gränser i syfte att 

nå ett avtal mellan de olika libyska parterna 

om nästa steg för att fullborda övergången; 

att avskräcka regionala aktörer från att 

överväga eventuellt ensidigt eller 

multilateralt ingripande med militär utan 

rättslig grund eller politiskt samförstånd 

från den libyska regeringen, 

j) att fördjupa samarbetet med alla 

internationella organisationer och andra 

aktörer på fältet, i syfte att stärka 

samstämdheten och samordningen i det 

internationella agerandet; att öka de 

diplomatiska ansträngningarna med alla 

regionala aktörer och grannländer för att se 

till att de bidrar till en positiv lösning på 

krisen i Libyen i linje med FN: s 

handlingsplan – som för närvarande är den 

enda möjliga ramen för en lösning på 

krisen; att stödja de pågående framstegen 

för den nationella konferens som äger rum 

inom Libyens gränser i syfte att nå ett avtal 

mellan de olika libyska parterna om nästa 

steg för att fullborda övergången; att 

avskräcka regionala aktörer från att 

överväga eventuellt ensidigt eller 

multilateralt ingripande med militär utan 

rättslig grund eller politiskt samförstånd 

från den libyska regeringen, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Ändringsförslag  38 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led z 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

z) att stödja samarbetet med Libyens 

kustbevakning, som gjorde det möjligt att 

rädda nästan 19 000 migranter inom 

Libyens territorialvatten under perioden 

från januari till slutet av oktober 2017 att 

stödja de libyska myndigheterna i att 

formellt anmäla sitt sök- och 

räddningsområde, att införa ett antal 

tydliga operativa standardförfaranden för 

landstigning och säkerställa ett fungerande 

övervakningssystem för den libyska 

kustbevakningen; att fortsatt samarbeta 

med de libyska myndigheterna för att 

intensifiera det förberedande arbetet med 

ett samordningscentrum för sjöräddning i 

Libyen, med målet att öka deras sök- och 

räddningskapacitet; att säkerställa fortsatta 

specialistutbildningar genom IOM och 

UNHCR för den libyska kustbevakningen 

om internationellt skydd, 

flyktinglagstiftning och mänskliga 

rättigheter, 

z) att stödja samarbetet med Libyens 

kustbevakning, som gjorde det möjligt att 

rädda nästan 19 000 migranter inom 

Libyens territorialvatten under perioden 

från januari till slutet av oktober 2017 att 

stödja de libyska myndigheterna i att 

formellt anmäla sitt sök- och 

räddningsområde, att införa ett antal 

tydliga operativa standardförfaranden för 

landstigning och säkerställa ett fungerande 

övervakningssystem för den libyska 

kustbevakningen, i syfte att upprätta ett 

tydligt och öppet register över alla 

personer som stigit i land på libysk mark 

och säkerställa att de ordentligt 

omhändertas i enlighet med 

internationella hmanitära normer; att 

fortsatt samarbeta med de libyska 

myndigheterna för att intensifiera det 

förberedande arbetet med ett 

samordningscentrum för sjöräddning i 

Libyen, med målet att öka deras sök- och 

räddningskapacitet; att säkerställa fortsatta 

specialistutbildningar genom IOM och 

UNHCR för den libyska kustbevakningen 

om internationellt skydd, 

flyktinglagstiftning och mänskliga 

rättigheter, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Ändringsförslag  39 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led aia (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 aia) att skyndsamt vidta diplomatiska 

åtgärder för att skydda civila och ta itu 

med den humanitära situationen i Derna, 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Ändringsförslag  40 

Inés Ayala Sender 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led aib (nytt) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 aib) att ta hänsyn till slutsatserna från 

den nyligen utförda delegationsresan från 

Europaparlamentet och framför allt att 

etablera kontakt med Europaparlamentet 

i syfte att erbjuda en plattform för dialog 

och försoning åt alla välvilliga libyer, 

Or. en 

 


