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Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηνλ
Φεβξνπάξην 2011, νη Λίβπνη θαηέβεθαλ
ζηνπο δξφκνπο ζην πιαίζην ηεο Αξαβηθήο
Άλνημεο, γηα λα αθνινπζήζνπλ ελλέα
κήλεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ΝΑΤΟ
ππνζηήξημε ηνπο εμεγεξκέλνπο πνπ
βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηελ αδηάθξηηε
θξαηηθή θαηαζηνιή θαη φηη απηή ε
ππνζηήξημε είρε απνθαζηζηηθή ζεκαζία
γηα ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Καληάθη·

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επέκβαζε
ηνπ ΝΑΤΟ κε ηελ απνζηνιή, κεηαμχ
άιισλ, ζηε Ληβχε Γάιισλ ζηξαηησηψλ
θαη Βξεηαλψλ θαηαδξνκέσλ ηεο Special
Air Service (SAS) ην 2011 πξνμέλεζε
ζαλάηνπο αζψσλ ακάρσλ, αλζξσπηζηηθή
θξίζε θαη βαξχηαηεο θαηαζηξνθέο κε
απνηέιεζκα ηελ απφιπηε
απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ Ληβπθνχ
θξάηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε
θιηκαθνχκελε βία έρεη νδεγήζεη ηε Ληβχε
ζην ράνο θαη ζε έλαλ αλειέεην πφιεκν κε
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο φκνξεο ρψξεο·
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Βα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε
ζηξαηησηηθέο πεγέο ησλ ΗΠΑ,
απαηηείηαη επεηγφλησο απνθαζηζηηθή
ζηξαηησηηθή δξάζε πξνθεηκέλνπ λα
αλαζρεζεί ε πξνέιαζε ηνπ IS ζηελ Ληβχε·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη φκνξεο ρψξεο
φπσο ε Αιγεξία απνξξίπηνπλ
νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ μέλε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε Ληβχε·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιέο ρψξεο ηεο
Γχζεο εκθαλίδνληαη ππέξ ηνπ
ζρεκαηηζκνχ Κπβέξλεζεο Δζληθήο
Δλφηεηαο φρη δηφηη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
εμεχξεζε πνιηηηθήο ιχζεο ζηελ
θαηάζηαζε αιιά δηφηη επηζπκνχλ λα
δηθαηνινγήζνπλ αθφκε κία μέλε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε ρψξα κε ην
πξφζρεκα, απηή ηε θνξά, ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηνπ IS·
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1α. θαηαδηθάδεη εθ λένπ ηελ ζηξαηησηηθή
επέκβαζε ην 2011 ζηε Ληβχε, ππφ ηελ
εγεζία ηεο Γαιιίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ, ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ Καλαδά θαη
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΤΟ, κε πξφζρεκα
ην ππνηηζέκελν δφγκα ηεο «Δπζχλεο
Πξνζηαζίαο», ε νπνία πξνθάιεζε ηελ
ζεκεξηλή θαηάζηαζε· εθθξάδεη ηελ
πεπνίζεζή ηνπ φηη ε ελ ιφγσ μέλε
ζηξαηησηηθή επέκβαζε δεκηνχξγεζε ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζεκεξηλή
θαηαζηξνθή ηεο Ληβχεο θαη ηελ
απνζηαζεξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο·
ηάζζεηαη αλαθαλδφλ θαηά νπνηαζδήπνηε
πεξαηηέξσ εμσηεξηθήο ζηξαηησηηθήο
επέκβαζεο ζηε ρψξα· εθθξάδεη ηε βαζηά
ηνπ αλεζπρία φζνλ αθνξά ηηο
πιεξνθνξίεο φηη ζρεδηάδεηαη πεξαηηέξσ
ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε ρψξα απφ ηηο
ΗΠΑ, ηε Γαιιία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην
θαη ηελ Ιηαιία· πξνεηδνπνηεί γηα ηηο
ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη κία λέα εμσηεξηθή
επέκβαζε ζηε ρψξα· δηαηππψλεη εθ λένπ

AM\1085713EL.doc

EL

PE576.505v01-00 }
PE576.530v01-00 }
PE576.531v01-00 }
PE576.538v01-00 }
PE576.539v01-00 } RC1
Eνωμένη στην πολυμορυία

EL

ηε δέζκεπζή ηνπ ππέξ ηεο θπξηαξρίαο,
ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο
αθεξαηφηεηαο ηεο Ληβχεο·
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11. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ
Δπξσπατθή Υπεξεζία Δμσηεξηθήο
Γξάζεο, ε νπνία ζπληνλίδεη ηελ δξάζε
ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ Ληβχε, λα
εζηηάζνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ
νηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ
θαη, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε, ηνλ
ΟΗΔ, ην ΝΑΤΟ θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνχο
εηαίξνπο, λα ζπκβάινπλ ζηελ
κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα αζθάιεηαο θαη
ηε δεκηνπξγία, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο
Κπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο,
απνηειεζκαηηθνχ εζληθνχ ζηξαηνχ θαη
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ ηθαλψλ λα
δηαζθαιίζνπλ ηνλ έιεγρν ζε φιε ηελ
επηθξάηεηα θαη ηα ρσξηθά χδαηα ηεο
Ληβχεο, θαη λα θπιάζζνπλ ηα ζχλνξά ηεο·
ηνλίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη επίζεο λα δψζεη
πξνηεξαηφηεηα ζηελ ζηήξημε ηεο
κεηαξξχζκηζεο ηνπ ιηβπθνχ δηθαζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη άιισλ ηνκέσλ
πνπ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηε

11. ζεσξεί φηη ε ΔΔ νθείιεη λα
αλαζεσξήζεη ξηδηθά ηελ εμσηεξηθή ηεο
πνιηηηθή, ηδίσο δε ηε ζηξαηεγηθή ηεο
φζνλ αθνξά ηε λφηηα Μεζφγεην, ζην
πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο επηζθφπεζεο ηεο
Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ),
αληιψληαο ηδίσο δηδάγκαηα απφ ηελ
απνηπρία ηεο· θαιεί ηελ ΔΔ λα ζεζπίζεη
λέν πιαίζην ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο θαη ηηο
πεξηνρέο απηέο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο
αξρέο ηεο κε επέκβαζεο ζηηο εζσηεξηθέο
ηνπο ππνζέζεηο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο
εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο θαη ζα επηδηψθεη
ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ
νκφξσλ πεξηνρψλ θαη φρη κφλν ηελ
ζχλαςε «ζπκθσληψλ ζχλδεζεο» πνπ
ρξεζηκεχνπλ θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία
δσλψλ ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ πνπ
σθεινχλ ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα
ηεο επξσπατθήο πιεπξάο ή ηηο
ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο πνπ επηδηψθνπλ
ηελ ελίζρπζε ηεο γεσπνιηηηθήο επηξξνήο
ηεο Δπξψπεο ζηελ πεξηνρή· ππελζπκίδεη
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δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε·

φηη ε ΔΔ, πνιιά απφ ηα θξάηε κέιε ηεο
θαη νη ΗΠΑ πνπ ππνζηήξημαλ επί
δεθαεηίεο ηνλ Καληάθη θαη, αξγφηεξα, ε
Ναηντθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε
Ληβχε επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα
ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηε Ληβχε·
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12. ζηεξίδεη ηελ επηρείξεζε EU NAVFOR
MED Σνθία ζηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα
αληηκεησπίζεη ηελ πξνζθπγηθή θξίζε θαη
ηνπο ιαζξεκπφξνπο πνπ εθκεηαιιεχνληαη
ηνπο πξφζθπγεο· ππελζπκίδεη φηη ε
επηηπρία ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ
δηαιφγνπ ζηε Ληβχε θαη ηελ αλάγθε
απνθαηάζηαζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο
ζηαζεξφηεηαο ζηε ρψξα· δεηεί λα
ππάξμεη ζπκθσλία κε ηελ Κπβέξλεζε
Δζληθήο Δλφηεηαο πνπ ζα επηηξέπεη ζηελ
απνζηνιή ηεο ΔΔ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο
απαξαίηεηεο επηρεηξήζεηο ζηα ιηβπθά
ρσξηθά χδαηα·

12. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα
ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηε Ληβχε, ε
νπνία έρεη εμαλαγθάζεη ρηιηάδεο
πξφζθπγεο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα·
πξνηξέπεη ην Σπκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή
θαη ηελ ΑΔ/ΥΔ λα δηαζέζνπλ φινπο ηνπο
αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο θαη
αλζξσπηζηηθνχο πφξνπο γηα λα
βνεζήζνπλ ηνπο πξφζθπγεο· ηνλίδεη ηελ
αλάγθε λα παξαζρεζεί ε δένπζα
αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζε φινπο ηνπο
εθηνπηζκέλνπο· απνξξίπηεη ηα ζρέδηα
αλάπηπμεο ηεο λαπηηθήο δχλακεο EU
NAVFOR Σνθία ζε ρσξηθά χδαηα· θαιεί
ηελ ΔΔ λα αιιάμεη ακέζσο ηελ πνιηηηθή
ηεο έλαληη ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Βφξεηα
Αθξηθή· δηαηππψλεη εθ λένπ ηελ αξλεηηθή
ηνπ ζέζε γηα ηελ Frontex θαη θξνλεί φηη,
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο κε
επαλαπξνψζεζεο πνπ έρεη θαηνρπξσζεί
ζην άξζξν 19 παξάγξαθνο 2 ηνπ Φάξηε
ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο
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Frontex δελ πξέπεη λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ επηζηξνθή αλζξψπσλ
ζηε Ληβχε ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα
φπνπ ε δσή ηνπο ζα δηαηξέρεη θίλδπλν·
θαιεί ηελ ΔΔ λα ζέζεη ηέινο ζηελ
επαλεθθίλεζε ηεο απνζηνιήο EUBAM
Ληβχεο δηφηη ζηξαηησηηθνπνηεί πεξαηηέξσ
ηα ζχλνξα ηεο Ληβχεο θαη γίλεηαη αηηία
ζαλάησλ πξνζθχγσλ· πηζηεχεη φηη ε ΔΔ
νθείιεη λα απνζηέιιεη κφλν αλζξσπηζηηθή
θαη κε ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζηε Ληβχε·
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