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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

om situationen i Libyen 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

B. der henviser til, at libyerne som led i 

Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 

2011, hvorefter der fulgte ni måneder med 

civile uroligheder; der henviser til, at 

NATO støttede oprørerne, som blev udsat 

for vilkårlig undertrykkelse fra statens 

side, og at denne støtte var afgørende med 

hensyn til at udløse Gaddafi-regimets 

fald; 

B. der henviser til, at NATO's 

intervention, herunder udsendelsen til 

Libyen af franske soldater og Det 

Forenede Kongeriges "Special Air 

Service" i 2011, forårsagede tab af 

uskyldige civiles liv, en humanitær krise 

og omfattende ødelæggelser, hvilket har 

ført til en fuldstændig destabilisering af 

den libyske stat; der henviser til, at 

optrapningen af volden har bragt Libyen i 

en tilstand af kaos og total krig med en 

negativ indvirkning på nabolandene; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

om situationen i Libyen 
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Betragtning B a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  der henviser til, at det amerikanske 

militær har erklæret, at en hurtig og 

effektiv militær indsats er påkrævet for at 

standse IS' fremgang i Libyen; der 

henviser til, at nabolande som f. eks. 

Algeriet modsætter sig flere udenlandske 

militære interventioner i Libyen; der 

henviser til, at mange vestlige lande synes 

at presse på for at få dannet en national 

samlingsregering, ikke fordi de er 

interesseret i at finde en politisk løsning 

på situationen, men for at retfærdiggøre 

en yderligere udenlandsk militær 

intervention i landet, denne gang under 

påskud af at bekæmpe IS;  

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  gentager sin fordømmelse af den militære 

intervention i Libyen i 2011 under ledelse 

af Frankrig, Det Forenede Kongerige, 

USA og Canada, inden for rammerne af 

NATO og under påberåbelse af den 

såkaldte  doktrin om beskyttelsesansvar, 

som har ført til den nuværende situation; 

er overbevist om, at denne udenlandske 

militære intervention har dannet grobund 

for den nuværende situation i Libyen og 

destabiliseringen af regionen; modsætter 

sig på det kraftigste enhver yderligere 

ekstern militær intervention i landet; er 

dybt bekymret over forlydenderne om, at 

USA, Frankrig, Det Forenede Kongerige 

og Italien planlægger en yderligere 

militær intervention i landet; advarer mod 

konsekvenserne af en ny udenlandsk 

intervention; gentager, at det fuldt ud 

støtter Libyens suverænitet, 

uafhængighed og territoriale integritet; 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten, der koordinerer 

medlemsstaternes indsats i Libyen, til at 

koncentrere deres støtte omkring 

opbygning af stat og institutioner og, 

sammen med medlemsstaterne, FN, 

NATO og regionale partnere, at støtte 

reformen af sikkerhedssektoren og 

oprettelsen af - under kontrol af GNA -  

en effektiv og national hær og 

politistyrker i stand til at kontrollere hele 

det libyske territorium og farvande og 

sikre de libyske grænser; understreger, at 

EU også bør prioritere støtte til reformen 

af det libyske retssystem samt andre 

områder, som er afgørende for en 

demokratisk regeringsførelse; 

11. mener, at EU bør ændre sin eksterne 

politik radikalt, navnlig sin strategi over 

for det sydlige Middelhavsområde, som 

led i den aktuelle revision af den 

europæiske naboskabspolitik (ENP), 

eftersom denne strategi er slået fejl; 

opfordrer EU til at skabe en ny ramme for 

forbindelserne med disse lande og 

regioner baseret på ikkeindgriben i deres 

indre anliggender og respekt for deres 

suverænitet, med det formål at styrke 

udviklingen i de tilstødende regioner, 

snarere end på "associeringsaftaler", der 

hovedsagelig tjener til at etablere 

frihandelsområder til gavn for 

erhvervslivets interesser i Europa, eller 

militære interventioner med sigte på at 

styrke deres geopolitiske indflydelse i 

regionen; minder om, at EU, mange af 

dets medlemsstater og USA, som i årtier 

støttede Gaddafi, og senere NATO's 

militære intervention i Libyen har et 

særligt ansvar for den nuværende 
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situation i Libyen; 

Or. en 
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Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

12. støtter EUNAVFOR MED Sophia-

operationen i dens bestræbelser på at 

håndtere migrationskrisen og bekæmpe 

de menneskehandlere, som udnytter 

migranter; minder om, at et vellykket 

udfald af denne operation er direkte 

knyttet til en holdbar politisk dialog i 

Libyen og behovet for at genskabe fred og 

stabilitet i landet; opfordrer til, at der 

indgås en aftale med GNA, der kan give 

EU's mission mulighed for at udføre de 

nødvendige operationer i libysk 

territorialfarvand; 

12. udtrykker dyb bekymring over den 

humanitære krise i Libyen, der har 

tvunget tusindvis af flygtninge til at 

forlade landet; opfordrer Rådet, 

Kommissionen og næstformanden/den 

højtstående repræsentant til at stille alle 

nødvendige finansielle og menneskelige 

ressourcer til rådighed for at hjælpe 

flygtningene; understreger behovet for at 

yde passende humanitær bistand til de 

fordrevne; afviser planerne om at 

indsætte EUNAVFOR Sophia-styrker i 

libyske territorialfarvande; opfordrer EU 

til omgående at ændre sin politik over for 

flygtninge fra Nordafrika; gentager sin 

modstand mod Frontex og mener i 

overensstemmelse med princippet om 

non-refoulement, der er fastsat i artikel 

19, stk. 2, i chartret om Den Europæiske 

Unions grundlæggende rettigheder, at 

Frontex' virksomhed ikke må føre til 

tilbagesendelse af personer til Libyen eller 

ethvert andet land, hvor deres liv er i fare; 
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opfordrer EU til at standse genoptagelsen 

af EUBAM-missionen i Libyen, da den 

yderligere militariserer den libyske 

grænse og fører til dødsfald blandt 

flygtninge; mener, at EU kun bør sende 

humanitær og civil bistand til Libyen; 

Or. en 

 

 


