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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže vo februári 2011 vyšli 

Líbyjčania do ulíc v rámci tzv. Arabskej 

jari, čo viedlo k deväťmesačnému 

občianskemu konfliktu; keďže NATO 

podporovalo povstalcov, ktorí čelili 

bezohľadnému štátnemu útlaku, a táto 

podpora bola rozhodujúca pri zvrhnutí 

Kaddáfího režimu; 

B. keďže zásah NATO vrátane vyslania 

francúzskych vojakov a osobitnej leteckej 

jednotky Spojeného kráľovstva (SAS) do 

Líbye v roku 2011 mali za následok straty 

na životoch nevinných civilistov, 

humanitárnu krízu a masívne ničenie, 

ktoré viedlo k úplnej destabilizácii 

líbyjského štátu; keďže stupňujúce sa 

násilie vyvolalo v Líbyi chaos a 

nemilosrdnú vojnu, čo malo nepriaznivý 

vplyv na susediace krajiny; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie B a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ba. keďže armáda USA vyhlásila, že 

na zastavenie rozšírenia IŠ v Líbyi sú 

potrebné naliehavé a rozhodné vojenské 

kroky; keďže susedné krajiny ako 

Alžírsko odmietajú akékoľvek ďalšie 

vojenské zásahy v Líbyi; keďže sa zdá, že 

mnohé západné krajiny nenaliehajú na 

vytvorení vlády národnej jednoty preto, že 

majú záujem o nájdenie politického 

riešenia tejto situácie, ale preto, aby sa 

odôvodnil ďalší zahraničný vojenský 

zásah v krajine, tentoraz pod zámienkou 

boja proti IŠ;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. pripomína, že už odsúdil vojenský 

zásah, ktorý v roku 2011 pod záštitou 

NATO uskutočnili Francúzsko, Spojené 

kráľovstvo, USA a Kanada pod 

zámienkou takzvanej doktríny 

zodpovednosti za ochranu a ktorý vyústil 

do súčasnej situácie; je presvedčený, že 

tento zahraničný vojenský zásah vytvoril 

živnú pôdu pre vznik súčasnej situácie 

charakterizovanej ničením Líbye a 

destabilizáciou regiónu; vyjadruje rázny 

odpor voči akémukoľvek ďalšiemu 

vonkajšiemu vojenskému zásahu 

v krajine; je hlboko znepokojený v 

súvislosti s informáciami o ďalšom 

vojenskom zásahu, ktorý v Líbyi plánujú 

USA, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a 

Taliansko; varuje pred následkami 

ďalšieho zahraničného zásahu; 

potvrdzuje svoju oddanosť suverenite, 

nezávislosti a územnej celistvosti Líbye; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva Komisiu a Európsku službu pre 

vonkajšiu činnosť, ktorá koordinuje 

činnosť členských štátov v Líbyi, aby ich 

podporu zameriavali na budovanie štátu a 

inštitúcií a aby spolu s členskými štátmi, 

OSN, NATO a regionálnymi partnermi 

pomáhali pri reforme bezpečnostnej 

oblasti a – pod dohľadom vlády národnej 

jednoty – pri tvorbe účinných národných 

ozbrojených síl a policajných síl, ktoré 

dokážu zabezpečiť kontrolu nad celým 

územím Líbye a jej vodami a chrániť jej 

hranice; zdôrazňuje, že EÚ by mala 

uprednostniť pomoc pri reforme 

líbyjského súdnictva, ako aj ďalších 

dôležitých oblastí demokratickej správy; 

11. domnieva sa, že EÚ by mala radikálne 

prehodnotiť svoju vonkajšiu politiku, 

najmä svoju stratégiu pre oblasť južného 

Stredozemia, ako súčasť revízie európskej 

susedskej politiky (ESP), a to vzhľadom 

na jej neúspech; vyzýva EÚ, aby vytvorila 

nový rámec pre vzťahy s týmito krajinami 

a regiónmi, ktorý bude založený 

na nezasahovaní do ich vnútorných 

záležitostí a rešpektovaní ich 

zvrchovanosti a ktorého cieľom bude 

podporovať skôr rozvoj susedných 

regiónov, a nie „dohody o pridružení“ 

používané najmä na vytvorenie zón 

voľného obchodu, ktoré slúžia 

obchodným záujmom na európskej strane, 

alebo vojenské zásahy zamerané na 

posilnenie ich geopolitického vplyvu v 

regióne; pripomína skutočnosť, že EÚ, 

mnohé jej členské štáty a Spojené štáty 

americké, ktoré po desaťročia 

podporovali Kaddáfího a neskôr aj 

vojenský zásah NATO v Líbyi, sú osobitne 
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zodpovedné za súčasnú situáciu v Líbyi; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. podporuje operáciu EU NAVFOR 

MED Sophia v jej úsilí o riešenie 

migračnej krízy a problému prevádzačov, 

ktorí vykorisťujú migrantov; pripomína, 

že úspech operácie je priamo spojený s 

udržateľnosťou politického dialógu v 

Líbyi a s potrebou obnoviť v krajine mier 

a stabilitu; žiada dohodu s vládou 

národnej jednoty, ktorá umožní misii EÚ 

vykonávať potrebné operácie v líbyjských 

teritoriálnych vodách; 

12. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

humanitárnou krízou v Líbyi, ktorá 

prinútila tisícky utečencov k úteku z 

krajiny; vyzýva Radu, Komisiu a vysokú 

predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 

aby poskytli všetky finančné a ľudské 

zdroje potrebné na pomoc utečencom; 

zdôrazňuje potrebu poskytnúť náležitú 

humanitárnu pomoc vysídleným osobám; 

odmieta plány rozmiestniť sily EU 

NAVFOR Sophia v pobrežných vodách; 

vyzýva EÚ, aby okamžite zmenila politiku 

voči utečencom zo severnej Afriky; 

opätovne potvrdzuje svoj postoj voči 

agentúre Frontex a domnieva sa, že v 

súlade so zásadou zákazu vyhostenia 

zakotvenou v článku 19 ods. 2 Charty 

základných práv Európskej únie nesmie 

činnosť tejto agentúry viesť k tomu, aby 

boli ľudia vracaní späť do Líbye alebo 

inej krajiny, kde sú ohrozené ich životy; 

požaduje, aby EÚ zastavila obnovené 

vykonávanie misie EUBAM Líbya, pretože 



 

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

 PE576.530v01-00 } 

 PE576.531v01-00 } 

 PE576.538v01-00 } 

 PE576.539v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

vedie k ďalšej militarizácii líbyjskej 

hranice a k smrti utečencov; domnieva sa, 

že EÚ musí do Líbye vysielať iba 

humanitárnu a civilnú pomoc; 

Or. en 

 

 


