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Pakeitimas 2 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi 2011 m. vasario mėn. per 

Arabų pavasarį Libijos gyventojai išėjo į 

gatves ir šis pilietinis konfliktas truko 

devynis mėnesius; kadangi NATO rėmė 

sukilėlius, kurie susidūrė su be atrankos 

vykdomomis valstybės represijomis, ir ši 

parama lėmė tai, kad buvo nuverstas 

M. Gaddafio režimas; 

B. kadangi dėl 2011 m. įvykdytos NATO 

intervencijos, įskaitant Prancūzijos 

kariuomenės ir Jungtinės Karalystės 

specialiųjų oro pajėgų (angl. SAS) 

dislokavimą Libijoje, žuvo nekalti civiliai 

gyventojai, kilo humanitarinė krizė ir 

sunaikinta nepaprastai daug turto ir 

kadangi tai lėmė visišką Libijos valstybės 

destabilizavimą; kadangi smurto 

eskalacija Libijoje sukėlė chaosą ir 

visuotinį karą ir kadangi tai turi neigiamo 

poveikio kaimyninėms šalims; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ba. kadangi JAV kariniai pareigūnai 

pareiškė, kad siekiant sustabdyti IS įtakos 

plitimą Libijoje būtina imtis skubių ir 

ryžtingų karinių veiksmų; kadangi 

kaimyninės šalys, pavyzdžiui, Alžyras, 

atmeta bet kokią tolesnę užsienio karinę 

intervenciją Libijoje; kadangi atrodo, kad 

daugelis Vakarų šalių skatina sudaryti 

nacionalinę vienybės vyriausybę ne todėl, 

kad jos suinteresuotos rasti politinį 

situacijos sprendimą, bet siekdamos 

pagrįsti dar vieną karinę intervenciją šioje 

šalyje, šįkart kaip pretekstą pasitelkdamos 

kovą su IS;  

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. pakartoja, kad smerkia NATO remiant 

2011 m. įvykdytą karinę intervenciją 

Libijoje, kuriai vadovavo Prancūzija, 

Jungtinė Karalystė, JAV ir Kanada, kaip 

pretekstu naudojantis vadinamąja 

„atsakomybės užtikrinti apsaugą“ 

doktrina, nes dėl šios intervencijos 

susidarė dabartinė situacija; yra įsitikinęs, 

kad ši užsienio jėgų karinė intervencija 

sudarė sąlygas dabartiniam Libijos 

niokojimui ir regiono destabilizavimui; 

griežtai prieštarauja bet kokiai tolesnei 

išorės pajėgų vykdomai karinei 

intervencijai šalyje; yra labai susirūpinęs 

dėl pranešimų apie JAV, Prancūzijos, 

Jungtinės Karalystės ir Italijos 

planuojamą dar vieną karinę intervenciją 

šalyje; įspėja dėl naujos užsienio jėgų 

intervencijos pasekmių; dar kartą 

patvirtina, kad yra įsipareigojęs padėti 

užtikrinti Libijos suverenumą, 

nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; 
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Or. en 
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Pakeitimas 5 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. ragina Komisiją ir Europos išorės 

veiksmų tarnybą, kuri koordinuoja 

valstybių narių veiksmus Libijoje, 

daugiausia paramos skirti valstybės ir 

institucijų kūrimui ir kartu su valstybėmis 

narėmis, JT, NATO ir regioniniais 

partneriais padėti reformuoti saugumo 

sektorių ir sukurti nacionalinės vienybės 

vyriausybės kontroliuojamą veiksmingą 

nacionalinę armiją ir policijos pajėgas, 

kurios gebėtų kontroliuoti visą Libijos 

teritoriją ir jos vandenis ir apsaugoti jos 

sienas; pabrėžia, kad ES taip pat turėtų 

teikti prioritetą paramai Libijos teisingumo 

sistemos reformai, taip pat kitoms sritims, 

kurios labai svarbios demokratiniam 

valdymui; 

11. mano, kad ES, šiuo metu vykdydama 

Europos kaimynystės politikos peržiūrą, 

turėtų iš esmės pakeisti savo išorės 

politiką, visų pirma savo strategiją dėl 

Viduržemio jūros pietinio regiono 

valstybių, nes ši politika nepasiteisino; 

ragina ES nustatyti naują santykių su 

šiomis šalimis ir regionais sistemą, 

paremtą nesikišimu į vidaus reikalus ir 

pagarba jų suverenumui ir skirtą 

kaimyninių regionų vystymuisi remti, o ne 

grindžiamą asociacijos susitarimų 

sudarymu (tokie susitarimai visų pirma 

nukreipti į laisvosios prekybos zonų, 

naudingų Europos bendrovių interesams, 

kūrimą) arba karinių intervencijų, 

kuriomis siekiama sustiprinti savo 

geopolitinę įtaką regione, vykdymu; 

primena apie tai, kad ES, daugeliui jos 

valstybių narių ir JAV, kurios 

dešimtmečius rėmė M. al-Gaddafį, o 

vėliau NATO karinę intervenciją Libijoje, 

tenka ypatinga atsakomybė už dabartinę 
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padėtį Libijoje; 

Or. en 



 

AM\1085713LT.doc PE576.505v01-00 } 

 PE576.530v01-00 } 

 PE576.531v01-00 } 

 PE576.538v01-00 } 

 PE576.539v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

3.2.2016  B8-0146/2016 }  

 B8-0169/2016 }  

 B8-0170/2016 }  

 B8-0177/2016 }  

 B8-0178/2016 } RC1/Am. 6 

Pakeitimas 6 

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara 

Spinelli, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pritaria EUNAVFOR MED operacijai 

„Sophia“ siekiant spręsti migracijos 

krizės ir migrantus išnaudojančių 

nelegaliai juos gabenančių asmenų 

problemą; primena, kad operacijos sėkmė 

yra tiesiogiai susijusi su politinio dialogo 

Libijoje tvarumu ir būtinybe atkurti taiką 

bei stabilumą šalyje; ragina sudaryti 

susitarimą su nacionalinės vienybės 

vyriausybe, pagal kurį būtų sudaromos 

sąlygos ES misijai vykdyti būtinas 

operacijas Libijos teritoriniuose 

vandenyse; 

12. reiškia didelį susirūpinimą dėl 

humanitarinės krizės Libijoje, dėl kurios 

tūkstančiai pabėgėlių turėjo palikti šalį; 

ragina Tarybą, Komisiją ir Komisijos 

pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 

vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti, kad būtų 

galima panaudoti visus reikiamus 

finansinius ir žmogiškuosius išteklius 

siekiant suteikti pagalbą pabėgėliams; 

pabrėžia, kad reikia suteikti tinkamą 

humanitarinę pagalbą perkeltiesiems 

asmenims; nepritaria planams 

teritoriniuose vandenyse dislokuoti 

EUNAVFOR MED operacijos „Sophia“ 

pajėgas; ragina ES nedelsiant pakeisti 

savo politiką, susijusią su pabėgėliais iš 

Šiaurės Afrikos; dar kartą pareiškia savo 

kritišką požiūrį į FRONTEX ir mano, 

kad, laikantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 19 straipsnio 

2 dalyje įtvirtinto negrąžinimo principo, 

vykdant agentūros veiklą asmenys 

neturėtų būti grąžinami į Libiją ar kokią 
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kitą šalį, kuriose jų gyvybei grėstų 

pavojus; ragina ES nebeatnaujinti misijos 

„EUBAM Libya“, nes ją vykdant dar 

labiau militarizuojamas Libijos pasienis ir 

žūsta pabėgėliai; laikosi nuomonės, kad 

ES turi siųsti į Libiją tik humanitarinę ir 

civilinę pagalbą; 

Or. en 

 

 


