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Ändringsförslag 1
Javier Nart, föredragande
Željana Zovko, Roberta Metsola

Betänkande A9-0129/2020
Javier Nart
Säkerhetssamarbete mellan EU och Afrika i Sahelregionen, Västafrika och Afrikas horn
(2020/2002(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 20a. Europaparlamentet inser den 
viktiga roll som Mali spelar för 
stabiliteten i Sahel och delar Ecowas 
djupa oro över statskuppen i Mali den 
18 augusti. Parlamentet understryker att 
fortsatt samarbete med och stöd från det 
internationella samfundet, särskilt EU 
och FN, endast kan genomföras 
framgångsrikt om ett antal viktiga 
åtgärder vidtas, närmare bestämt att det 
inrättas ett väl förberett, livskraftigt, 
insynsvänligt och varaktigt valsystem som 
säkerställer trovärdiga, fria och rättvisa 
val och verkligt lika villkor för politiska 
partier. Parlamentet ställer sig bakom 
behovet av en inkluderande 
övergångsregering, som måste omfatta 
alla politiska och sociala grupper och 
sträva efter att skydda varje medborgares 
konstitutionella rättigheter och friheter, 
utan att någonsin glömma bort dagens 
överhängande sociala, säkerhetsmässiga 
och ekonomiska utmaningar, som kräver 
omedelbara åtgärder för att tillgodose 
folkets legitima krav på en inkluderande 
och konstruktiv dialog om landets 
framtida väg. Parlamentet stöder 
utrikestjänstens insatser för att bidra till 
att nå en fredlig och demokratisk lösning 
som i slutändan kommer att återställa 
varaktig stabilitet och de maliska 
medborgarnas förtroende för sina 
institutioner och sin offentliga 
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förvaltning, vilken bör vara verkligt 
inkluderande, fri från korruption och 
tjäna alla medborgare i deras strävan 
efter välstånd, fred, utveckling, stabilitet 
och trygghet.

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet betonar att det 
behövs samordning mellan länderna i 
Nordafrika och ett effektivt bidrag till fred 
och försoning i Libyen för att förhindra att 
landet blir en knutpunkt för spridning av 
jihadism, terrorgrupper, kriminella och 
väpnade grupper, vapen och 
människohandel. Parlamentet uppmuntrar 
därför 5+5-fredsförhandlingarna, och 
uppmanar alla länder att följa andan i 
Berlinkonferensen.

32. Europaparlamentet betonar att det 
behövs samordning mellan länderna i 
Nordafrika och ett effektivt bidrag till fred 
och försoning i Libyen för att förhindra att 
landet blir en knutpunkt för spridning av 
jihadism, terrorgrupper, kriminella och 
väpnade grupper, vapen och 
människohandel. Parlamentet uppmuntrar 
därför 5+5-fredsförhandlingarna, och 
uppmanar alla länder att följa andan i 
Berlinkonferensen. Parlamentet uttrycker 
sin förhoppning om att den senaste tidens 
signaler om vapenvila och fred i Libyen 
kommer att förverkligas. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende de initiativ 
som nyligen tagits av utrikestjänsten och 
vice ordföranden/den höga 
representanten, särskilt hans besök i 
Libyen den 1 september, och understryker 
att EU bör spela en ledande roll i 
medlingsprocessen.

Or. en


