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Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at den nuværende 

situation i Libyen er resultatet af en 

række væsentlige fejl, der går tilbage til 

den militære intervention i 2011; der 

henviser til, at en række internationale 

aktører tydeligt har udtryk deres ønske om 

at fremme en ny militær kampagne mod 

ISIL/Daesh i Libyen, når den nye 

regering er på plads, og at USA, Det 

Forenede Kongerige, Frankrig og Italien 

angiveligt er begyndt at forberede en 

sådan intervention; der henviser til, at 

forskellige libyske aktører samtidig har 

gjort det klart, at de er imod en 

udenlandsk intervention, og at hjælp kun 

vil blive hilst velkommen i form af 

logistisk og teknisk støtte; 

Or. en 



 

AM\1085784DA.doc PE576.505v01-00 } 

 PE576.530v01-00 } 

 PE576.531v01-00 } 

 PE576.538v01-00 } 

 PE576.539v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.2.2016  B8-0146/2016 }  

 B8-0169/2016 }  

 B8-0170/2016 }  

 B8-0177/2016 }  

 B8-0178/2016 } RC1/Am. 8 

Ændringsforslag  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

for EFDD-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen i Libyen 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

5. beklager den fortsatte stedfortræderkrig 

mellem udenlandske sunnimuslimske 

parter; opfordrer de regionale aktører til at 

afstå fra handlinger, der kan forværre 

splittelsen og undergrave Libyens 

demokratiske overgang til et stabilt, 

inklusivt, demokratisk Libyen, hvilket også 

kan destabilisere nabolandene; bekræfter 

sit stærke engagement for Libyens 

suverænitet, territoriale integritet, nationale 

enhed og overgang til demokrati, 

5. beklager den fortsatte stedfortræderkrig 

mellem udenlandske sunnimuslimske 

parter; opfordrer de regionale aktører til at 

afstå fra handlinger, der kan forværre 

splittelsen og undergrave Libyens 

demokratiske overgang til et stabilt, 

inklusivt, demokratisk Libyen, hvilket også 

kan destabilisere nabolandene; bekræfter 

sit stærke engagement for Libyens 

suverænitet, territoriale integritet, nationale 

enhed og overgang til demokrati, mener, at 

den kommende regering bør undersøge 

muligheden for at vedtage institutionelle 

ordninger, der kan sikre en vis grad af 

autonomi for den regionale og lokale 

identitet, som f.eks. en føderal 

regeringsform;  

Or. en 

 

 


