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Изменение 1
Хавиер Нарт, докладчик
Желяна Зовко, Роберта Мецола

Доклад A9-0129/2020
Хавиер Нарт
Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, 
Западна Африка и Африканския рог
(2020/2002(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 20 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 20а. признава важната роля, която 
Мали играе за стабилността на 
Сахел, и споделя дълбоката 
загриженост на Икономическата 
общност на западноафриканските 
държави във връзка с държавния 
преврат в Мали на 18 август; 
подчертава, че по-нататъшното 
сътрудничество с международната 
общност и подкрепата от нея, по-
специално ЕС и ООН, може да 
продължи успешно само ако бъдат 
предприети редица важни стъпки, а 
именно създаването на добре 
подготвена, жизнена, прозрачна и 
трайна избирателна система, която 
да гарантира надеждни, свободни и 
честни избори и истински 
равнопоставени условия на 
конкуренция за политическите 
партии; подкрепя необходимостта 
от приобщаващо преходно 
правителство, което трябва да 
включва всички политически и 
социални групи и да се стреми да 
гарантира конституционните права 
и свободи на всеки гражданин, като 
същевременно не губи от поглед 
належащите социални, икономически 
и свързани със сигурността 
предизвикателства, които изискват 
спешни действия в отговор на 
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легитимните искания на хората за 
приобщаващ и конструктивен диалог 
относно бъдещия път на тяхната 
страна; подкрепя усилията на ЕСВД 
да помогне за постигането на мирно и 
демократично решение, което в 
крайна сметка ще възстанови 
трайната стабилност и доверието 
на малийските граждани в техните 
институции и публичната 
администрация, които следва да 
бъдат наистина приобщаващи, 
свободни от корупция и да служат на 
всички граждани в стремежа им към 
благоденствие, мир, развитие, 
стабилност и безопасност;
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Изменение 2
Хавиер Нарт, докладчик
Желяна Зовко, Роберта Мецола

Доклад A9-0129/2020
Хавиер Нарт
Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, 
Западна Африка и Африканския рог
(2020/2002(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 32

Предложение за резолюция Изменение

32. подчертава, че е необходима 
координация със страните от Северна 
Африка, както и ефективен принос за 
мира и помирението в Либия, за да се 
предотврати превръщането ѝ в „гореща 
точка“ за разпространение на 
джихадизъм, терористични, престъпни и 
въоръжени групи, трафик на оръжия и 
хора; поради това насърчава мирните 
преговори във формат 5 + 5 и призовава 
всички държави да спазват духа на 
Берлинската конференция;

32. подчертава, че е необходима 
координация със страните от Северна 
Африка, както и ефективен принос за 
мира и помирението в Либия, за да се 
предотврати превръщането ѝ в „гореща 
точка“ за разпространение на 
джихадизъм, терористични, престъпни и 
въоръжени групи, трафик на оръжия и 
хора; поради това насърчава мирните 
преговори във формат 5 + 5 и призовава 
всички държави да спазват духа на 
Берлинската конференция; изразява 
надежда, че неотдавнашните сигнали 
за прекратяване на огъня и за мир в 
Либия ще се реализират; приветства 
в тази връзка неотдавнашните 
инициативи на ЕСВД и ЗП/ВП, по-
специално посещението му в Либия на 
1 септември, и подчертава, че ЕС 
следва да играе водеща роля в процеса 
на посредничество;
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