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Amendement 1
Javier Nart, Željana Zovko, Roberta Metsola

Verslag A9-0129/2020
Javier Nart
Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-
Afrika en de Hoorn van Afrika
(2020/2002(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 20 bis. erkent de belangrijke rol die Mali 
speelt voor de stabiliteit van de Sahel en 
deelt de grote bezorgdheid van de 
ECOWAS over de staatsgreep in Mali op 
18 augustus; onderstreept dat verdere 
samenwerking met en steun van de 
internationale gemeenschap, met name de 
EU en de VN, alleen met succes kunnen 
worden voortgezet als een aantal 
belangrijke stappen worden gezet, 
namelijk het opzetten van een goed 
voorbereid, haalbaar, transparant en 
duurzaam kiesstelsel dat geloofwaardige, 
vrije en eerlijke verkiezingen en een echt 
gelijk speelveld voor politieke partijen 
waarborgt; onderschrijft de noodzaak van 
een inclusieve overgangsregering, die alle 
politieke en sociale groeperingen moet 
omvatten en gericht moet zijn op de 
bescherming van de grondwettelijke 
rechten en vrijheden van elke burger, 
zonder daarbij de huidige dringende 
sociale, veiligheids- en economische 
uitdagingen uit het oog te verliezen, die 
een dringend optreden vereisen om 
tegemoet te komen aan de legitieme roep 
van de bevolking om een inclusieve en 
constructieve dialoog over het toekomstige 
traject van hun land; steunt de 
inspanningen van de EDEO om te komen 
tot een vreedzame en democratische 
oplossing die uiteindelijk zorgt voor 
blijvende stabiliteit en vertrouwen van de 
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Malinese burgers in hun instellingen en 
openbaar bestuur, die werkelijk inclusief 
en vrij van corruptie moeten zijn en alle 
burgers moeten dienen in hun streven 
naar welvaart, vrede, ontwikkeling, 
stabiliteit en veiligheid;

Or. en
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Amendement 2
Javier Nart, Željana Zovko, Roberta Metsola

Verslag A9-0129/2020
Javier Nart
Samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van veiligheid in de Sahelregio, West-
Afrika en de Hoorn van Afrika
(2020/2002(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. beklemtoont dat coördinatie met de 
landen van Noord-Afrika niet alleen 
noodzakelijk is, maar bovendien op 
doeltreffende wijze bijdraagt aan de vrede 
en verzoening in Libië en voorkomt dat het 
land een brandhaard wordt voor de 
verspreiding van jihadisme, terroristische, 
criminele en gewapende groeperingen en 
wapen- en mensenhandel; is daarom 
voorstander van de “5+5”-
vredesonderhandelingen en verzoekt alle 
landen zich te houden aan de in het kader 
van de Conferentie van Berlijn gedane 
afspraken;

32. beklemtoont dat coördinatie met de 
landen van Noord-Afrika niet alleen 
noodzakelijk is, maar bovendien op 
doeltreffende wijze bijdraagt aan de vrede 
en verzoening in Libië en voorkomt dat het 
land een brandhaard wordt voor de 
verspreiding van jihadisme, terroristische, 
criminele en gewapende groeperingen en 
wapen- en mensenhandel; is daarom 
voorstander van de “5+5”-
vredesonderhandelingen en verzoekt alle 
landen zich te houden aan de in het kader 
van de Conferentie van Berlijn gedane 
afspraken; spreekt de hoop uit dat de 
recente signalen met betrekking tot een 
staakt-het-vuren en vrede in Libië 
werkelijkheid zullen worden; is in dit 
verband ingenomen met de recente 
initiatieven van de EDEO en de VV/HV, 
met name zijn bezoek aan Libië op 
1 september, en benadrukt dat de EU een 
leidende rol moet vervullen in het 
bemiddelingsproces;

Or. en


