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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

Considerando B 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

B. Considerando que, em fevereiro de 

2011, no contexto da Primavera Árabe, os 

líbios saíram às ruas, durante nove meses 

de guerra civil; considerando que a 

NATO apoiou os rebeldes, que se 

confrontavam com uma repressão estatal 

indiscriminada, apoio esse que foi 

decisivo para derrubar o regime de 

Kadhafi; 

B. Considerando que a intervenção da 

NATO, incluindo o envio para a Líbia de 

tropas francesas e do serviço especial 

aéreo britânico (SAS), em 2011, causou a 

morte de civis inocentes e gerou uma crise 

humanitária e destruições maciças, que 

conduziram a uma desestabilização total 

do Estado líbio; que a escalada de 

violência instalou uma situação de caos e 

guerra total na Líbia, com impacto 

negativo nos países vizinhos; 

Or. en 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

Considerando B-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  B-A. Considerando que as forças 

militares dos EUA declararam que é 

necessária uma ação militar urgente e 

decisiva para travar a expansão do EI na 

Líbia; que países vizinhos como a Argélia 

rejeitam qualquer nova intervenção 

militar estrangeira na Líbia; que muitos 

países ocidentais parecem estar a exercer 

pressão com vista à formação de um 

Governo de Consenso Nacional, não pelo 

seu interesse na obtenção de uma solução 

política para a situação, mas para 

justificar uma nova intervenção militar 

estrangeira no país, desta vez com o 

pretexto de combater o EI;  

Or. en 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  1-A. Reitera a sua condenação da 

intervenção militar na Líbia levada a cabo 

em 2011 pela França, pelo Reino Unido, 

pelos Estados Unidos e pelo Canadá, sob 

a égide da NATO, com o pretexto da 

chamada doutrina da «responsabilidade 

de proteger», que conduziu à situação 

atual; está convencido de que esta 

intervenção militar estrangeira criou as 

condições para a atual situação de 

destruição da Líbia e de desestabilização 

da região; opõe-se com veemência a 

qualquer outra intervenção militar 

externa no país; expressa a sua grande 

apreensão face às notícias relativas à 

previsão de uma nova intervenção militar 

no país por parte dos Estados Unidos, da 

França, do Reino Unido e de Itália; alerta 

para as consequências de uma nova 

intervenção externa; reafirma o seu 

empenho na soberania, na independência 

e na integridade territorial da Líbia; 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

N.º 11 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

11. Convida a Comissão e o Serviço 

Europeu para a Ação Externa, que 

coordena a ação dos Estados-Membros na 

Líbia, a concentrar o seu apoio no reforço 

do Estado e das suas instituições e a, 

juntamente com os Estados-Membros, as 

Nações Unidas, a NATO e os parceiros 

regionais, prestar assistência para 

reformar o setor da segurança e criar, sob 

o controlo do Governo de Consenso 

Nacional, um exército e forças de 

segurança nacionais eficazes e capazes de 

controlar todo o território e as águas da 

Líbia e de garantir a segurança das suas 

fronteiras; sublinha que a UE deveria 

também dar prioridade ao apoio à 

reforma do sistema judicial da Líbia, bem 

como de outras áreas cruciais para a 

governação democrática; 

11. Considera que a UE deve proceder a 

uma revisão profunda da sua política 

externa, nomeadamente a sua estratégia 

para o sul do Mediterrâneo, no âmbito da 

revisão em curso da Política Europeia de 

Vizinhança (PEV), à luz do seu fracasso; 

insta a UE a definir um novo quadro para 

as relações com estes países e regiões com 

base na não ingerência nos seus assuntos 

internos e no respeito pela sua soberania, 

que vise apoiar o desenvolvimento das 

regiões vizinhas, e não em «acordos de 

associação» orientados sobretudo para a 

criação de zonas de comércio livre que 

beneficiam os interesses comerciais 

europeus, ou em intervenções militares 

destinadas a reforçar a sua influência 

geopolítica na região; recorda que a UE, 

muitos dos seus Estados-Membros e os 

Estados Unidos, que apoiaram Khadafi 

durante décadas e, posteriormente, a 

intervenção militar da NATO na Líbia, 

são particularmente responsáveis pela 
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situação atual na Líbia; 

Or. en 
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3.2.2016  B8-0146/2016 }  

 B8-0169/2016 }  

 B8-0170/2016 }  
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

N.º 12 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

12. Apoia os esforços da operação Sophia 

da UE NAVFOR MED no sentido de 

responder à crise migratória e aos 

contrabandistas que exploram os 

migrantes; recorda que o êxito desta 

operação está diretamente relacionado 

com a sustentabilidade do diálogo político 

na Líbia e com a necessidade de 

restabelecer a paz e a estabilidade no país; 

solicita um acordo com o Governo de 

Consenso Nacional que permita à missão 

da UE conduzir as operações necessárias 

nas águas territoriais líbias; 

12. Manifesta a sua profunda 

preocupação com a crise humanitária na 

Líbia, que forçou milhares de refugiados 

a abandonar o país; incentiva o Conselho, 

a Comissão e a VP/AR a disponibilizarem 

todos os recursos financeiros e humanos 

necessários para prestar assistência aos 

refugiados; salienta a necessidade de 

prestar ajuda humanitária às pessoas que 

foram deslocadas; rejeita os planos que 

visam utilizar forças da EU NAVFOR 

Sophia em águas territoriais; insta a UE a 

alterar de imediato a sua política em 

relação aos refugiados procedentes do 

Norte de África; reitera a sua oposição à 

FRONTEX e considera que, em 

conformidade com o princípio da não 

repulsão consagrado no artigo 19.º, n.º 2, 

da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, as suas operações não 

podem dar lugar ao reenvio de pessoas 

para a Líbia ou para outro país onde as 

suas vidas corram perigo; Insta a UE a 
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não relançar a missão EUBAM Líbia, 

uma vez que acentua a militarização das 

fronteiras da Líbia e causa a morte de 

refugiados; entende que a UE deve enviar 

apenas assistência humanitária e civil 

para a Líbia; 

Or. en 

 

 


