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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl B 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

B. I februari 2011 gick libyer ut på 

gatorna som en del av den arabiska våren, 

vilket följdes av nio månader av 

inbördeskrig. Nato stödde rebellerna som 

utsattes för ett urskillningslöst statligt 

förtryck, stödet blev en avgörande faktor i 

fördrivandet av Gaddafiregimen. 

B. Natos intervention, bl.a. genom att den 

franska armén och det brittiska 

specialförbandet SAS skickades till 

Libyen 2011, orsakade oskyldiga civila 

dödsoffer, en humanitär kris och en 

omfattande förödelse som har lett till en 

fullständig destabilisering av den libyska 

staten. Det tilltagande våldet i Libyen har 

skapat kaos i landet och ett regelrätt krig 

som har fått negativa effekter för 

grannländerna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Den amerikanska militären har 

förklarat att det snarast behövs avgörande 

militära åtgärder för att förhindra att IS 

breder ut sig i Libyen. Grannländer som 

Algeriet motsätter sig ytterligare 

utländska militära insatser i Libyen. 

Många västerländska länder verkar 

trycka på för att en nationell 

samlingsregering ska bildas, inte för att 

man vill finna en politisk lösning på 

situationen utan för att rättfärdiga 

ytterligare en utländsk militär insats i 

landet, som den här gången ska ske under 

förevändningen att man bekämpar IS.  

Or. en 



 

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

 PE576.530v01-00 } 

 PE576.531v01-00 } 

 PE576.538v01-00 } 

 PE576.539v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

3.2.2016  B8-0146/2016 }  

 B8-0169/2016 }  

 B8-0170/2016 }  

 B8-0177/2016 }  

 B8-0178/2016 } RC1/Am. 4 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyen 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Parlamentet upprepar sitt fördömande 

av den militära insats som Nato 

genomförde under ledning av Frankrike, 

Förenade kungariket, Förenta staterna 

och Kanada 2011 och som skedde under 

den så kallade doktrinen om en 

”skyldighet att skydda”, vilket har lett till 

den rådande situationen. Parlamentet är 

övertygat om att denna utländska militära 

insats har utgjort grogrunden för den 

nuvarande situationen där Libyen förstörs 

och regionen destabiliseras. Parlamentet 

motsätter sig bestämt ett nytt externt 

militärt ingripande i landet. Parlamentet 

är djupt oroat över rapporterna om att 

Förenta staterna, Frankrike, Förenade 

kungariket och Italien planerar 

ytterligare militära insatser i landet, och 

varnar för konsekvenserna av nya 

utländska insatser. Parlamentet står fast 

vid sitt engagemang för Libyens 

suveränitet, oberoende och territoriella 
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Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyen 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten, som samordnar 

medlemsstaternas insatser i Libyen, att 

inrikta sitt stöd på uppbyggnad av 

statsapparaten och landets institutioner, 

och att tillsammans med medlemsstaterna, 

FN, Nato och regionala partner bidra till 

en reform av säkerhetssektorn och, under 

den nationella samlingsregeringens 

kontroll, till inrättandet av en effektiv 

nationell armé och polisstyrka som kan 

kontrollera hela det libyska territoriet och 

dess vatten samt säkra dess gränser. 

Parlamentet betonar att EU även bör 

prioritera stöd till reformen av det libyska 

rättssystemet liksom av andra områden 

som är avgörande för ett demokratiskt 

styrelseskick. 

11. Europaparlamentet anser att EU bör 

göra en genomgripande översyn av sin 

utrikespolitik, i synnerhet strategin 

gentemot södra Medelhavsområdet, som 

en del av den pågående översynen av den 

europeiska grannskapspolitiken (EGP), 

med tanke på att denna strategi 

misslyckats. EU bör upprätta nya ramar 

för förbindelserna med dessa länder och 

regioner utifrån principen om icke-

ingripande i länders inhemska 

angelägenheter och respekt för deras 

suveränitet, och med syftet att stödja 

utvecklingen i grannregionerna, i stället 

för att basera förbindelserna på 

associeringsavtal som först och främst 

tjänar till att upprätta frihandelsområden 

som gagnar företagsintressen i Europa, 

eller på militära insatser som syftar till att 

stärka deras geopolitiska inflytande i 

regionen. Parlamentet påminner om att 

EU, många av EU-medlemsstaterna och 

Förenta staterna, som under årtionden 
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stödde Gaddafi och därefter Natos 

militära intervention i Libyen, har ett 

särskilt ansvar för den aktuella 

situationen i Libyen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyen 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet stöder insatsen 

Eunavfor MED Sophia i dess 

ansträngningar att tackla 

migrationsströmmen och smugglarna som 

utnyttjar migranterna. Parlamentet 

erinrar om att insatsens framgång är 

direkt kopplad till hållbarheten hos den 

politiska dialogen i Libyen och behovet av 

att återupprätta fred och stabilitet i landet. 

Parlamentet vill se en överenskommelse 

med den nationella samlingsregeringen 

som tillåter EU:s insatsgrupp att 

genomföra nödvändiga operationer i 

Libyens territorialvatten. 

12. Europaparlamentet är mycket 

bekymrat över den humanitära krisen i 

Libyen, som har tvingat tusentals 

flyktingar att lämna landet. Parlamentet 

uppmuntrar rådet, kommissionen och vice 

ordföranden/den höga representanten att 

tillgängliggöra alla nödvändiga 

ekonomiska och mänskliga resurser för 

att bistå flyktingarna. Parlamentet 

framhåller behovet av att ge lämpligt 

humanitärt stöd till dem som fördrivits 

och avvisar planerna på att sätta in 

styrkor från Eunavfor Sophia i libyska 

vatten. EU bör omedelbart ändra sin 

politik gentemot flyktingar från 

Nordafrika, och parlamentet står fast vid 

sin hållning till Frontex och anser, i 

enlighet med principen om non-

refoulement i artikel 19.2 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, att Frontex verksamhet inte 

får leda till att människor återsänds till 

Libyen eller något annat land där deras 
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liv hotas. Europaparlamentet uppmanar 

EU att stoppa återinförandet av EU BAM 

Libyen, eftersom det ytterligare 

militariserar den libyska gränsen och 

leder till att flyktingar dör. Parlamentet 

anser att EU måste skicka endast 

humanitärt och civilt bistånd till Libyen. 

Or. en 

 

 


