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Pakeitimas 1
Javier Nart, Željana Zovko, Roberta Metsola

Pranešimas A9-0129/2020
Javier Nart
ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir 
Somalio pusiasalyje
(2020/2002(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 20a. pripažįsta svarbų Malio vaidmenį 
užtikrinant stabilumą Sahelyje ir kaip ir 
ECOWAS yra susirūpinęs dėl rugpjūčio 
18 d. Malyje įvykdyto valstybės 
perversmo; pabrėžia, kad ilgalaikis 
bendradarbiavimas su tarptautine 
bendruomene, ypač ES ir JT, ir jos 
parama gali būti sėkmingi tik tuo atveju, 
jei bus imtasi svarbių veiksmų, t. y. 
sukurta gerai parengta, perspektyvi, 
skaidri ir ilgalaikė rinkimų sistema, kuri 
užtikrintų patikimus, laisvus ir sąžiningus 
rinkimus ir tikrai vienodas sąlygas 
politinėms partijoms; pritaria tam, kad 
reikia suformuoti įtraukią pereinamojo 
laikotarpio vyriausybę, kurią sudarytų 
visos politinės ir socialinės grupės ir kuri 
siektų apsaugoti kiekvieno piliečio 
konstitucines teises ir laisves, kartu 
niekada nepamirštant dabartinių 
neatidėliotinų socialinių, saugumo ir 
ekonominių problemų, dėl kurių reikia 
imtis skubių veiksmų siekiant patenkinti 
teisėtus žmonių reikalavimus vykdyti 
įtraukų ir konstruktyvų dialogą dėl 
tolesnių veiksmų savo šalyje; remia EIVT 
pastangas padėti rasti taikų ir demokratinį 
sprendimą, kuriuo galiausiai būtų 
atkurtas ilgalaikis stabilumas ir Malio 
piliečių pasitikėjimas jų institucijomis ir 
viešuoju administravimu, kuris turėtų būti 
tikrai įtraukus, be korupcijos ir tarnauti 
visiems piliečiams, siekiantiems 
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klestėjimo, taikos, vystymosi, stabilumo ir 
saugumo;

Or. en
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Pranešimas A9-0129/2020
Javier Nart
ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir 
Somalio pusiasalyje
(2020/2002(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. pabrėžia, kad reikia koordinuoti 
veiklą su Šiaurės Afrikos šalimis, taip pat 
veiksmingai prisidėti prie taikos ir 
susitaikymo Libijoje, siekiant neleisti jai 
tapti džihadistų, teroristų, kriminalinių ir 
ginkluotų grupuočių, ginklų ir prekybos 
žmonėmis plitimo karštuoju tašku; todėl 
skatina vykdyti taikos derybas 5+5 ir 
ragina visas šalis laikytis Berlyno 
konferencijos dvasios;

32. pabrėžia, kad reikia koordinuoti 
veiklą su Šiaurės Afrikos šalimis, taip pat 
veiksmingai prisidėti prie taikos ir 
susitaikymo Libijoje, siekiant neleisti jai 
tapti džihadistų, teroristų, kriminalinių ir 
ginkluotų grupuočių, ginklų ir prekybos 
žmonėmis plitimo karštuoju tašku; todėl 
skatina vykdyti taikos derybas 5+5 ir 
ragina visas šalis veikti pagal Berlyno 
konferencijos dvasią; reiškia viltį, kad 
pastarojo meto ugnies nutraukimo ir 
taikos Libijoje ženklai taps realybe; todėl 
palankiai vertina naujausias EIVT ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojo 
iniciatyvas, ypač jo rugsėjo 1 d. vizitą į 
Libiją, ir pabrėžia, kad ES turėtų atlikti 
vadovaujantį vaidmenį tarpininkavimo 
procese;
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