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Κοινή πρόταση ψηυίσματος 
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Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΙΑα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε ζηε Ληβύε είλαη ην πξντόλ 

κηαο ζεηξάο ζεκαληηθώλ ζθαικάησλ πνπ 

ρξνλνινγνύληαη από ηε ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε ηνπ 2011  ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη δηάθνξνη δηεζλείο παξάγνληεο έρνπλ 

θαηαδείμεη ζαθώο ηελ πξόζεζή ηνπο λα 

πξνσζήζνπλ κηα λέα ζηξαηησηηθή 

εθζηξαηεία θαηά ηνπ ISIS/Daesh ζηε 

Ληβύε αθνύ αλαιάβεη ηελ εμνπζία ε λέα 

θπβέξλεζε, θαη όηη νη ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη ε Ιηαιία, 

ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, έρνπλ αξρίζεη 

λα πξνεηνηκάδνπλ κηα ηέηνηα επέκβαζε· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηελ ίδηα ζηηγκή, 

δηάθνξνη παξάγνληεο ηεο Ληβύεο έρνπλ 

θαηαζηήζεη ζαθέο όηη είλαη θαηά ησλ 

μέλσλ επεκβάζεσλ, θαη όηη ε παξνρή 

βνήζεηαο ζα ήηαλ εππξόζδεθηε κόλν ζε 

κνξθή πιηθνηερληθήο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο· 
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Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

Καηάζηαζε ζηε Ληβύε 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηνλ 

ελ εμειίμεη πόιεκν δηα πιεξεμνπζίωλ 

κεηαμύ νκάδωλ αιινδαπώλ Σνπληηώλ· 

θαιεί ηνπο πεξηθεξεηαθνύο παξάγνληεο λα 

απέρνπλ από δξάζεηο πνπ κπνξεί λα 

νμύλνπλ ηηο δηαηξέζεηο θαη λα 

ππνλνκεύζνπλ ηελ κεηάβαζε ζε κηα 

ζηαζεξή, ρωξίο απνθιεηζκνύο θαη 

δεκνθξαηηθή Ληβύε, θαη νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο 

γεηηνληθέο ρώξεο· δηαηεξεί ηελ ηζρπξή 

δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιάβεη όζνλ αθνξά 

ηελ θπξηαξρία, ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα, 

ηελ εζληθή ελόηεηα θαη ηελ δεκνθξαηηθή 

κεηάβαζε ηεο Ληβύεο· 

5. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηνλ 

ελ εμειίμεη πόιεκν δηα πιεξεμνπζίωλ 

κεηαμύ νκάδωλ αιινδαπώλ Σνπληηώλ· 

θαιεί ηνπο πεξηθεξεηαθνύο παξάγνληεο λα 

απέρνπλ από δξάζεηο πνπ κπνξεί λα 

νμύλνπλ ηηο δηαηξέζεηο θαη λα 

ππνλνκεύζνπλ ηελ κεηάβαζε ζε κηα 

ζηαζεξή, ρωξίο απνθιεηζκνύο θαη 

δεκνθξαηηθή Ληβύε, θαη νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο 

γεηηνληθέο ρώξεο· δηαηεξεί ηελ ηζρπξή 

δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιάβεη όζνλ αθνξά 

ηελ θπξηαξρία, ηελ εδαθηθή αθεξαηόηεηα, 

ηελ εζληθή ελόηεηα θαη ηελ δεκνθξαηηθή 

κεηάβαζε ηεο Ληβύεο· θξνλεί όηη ε 

κειινληηθή θπβέξλεζε πξέπεη λα 

δηεξεπλήζεη ηε δπλαηόηεηα έγθξηζεο 

ζεζκηθώλ ζπκθσληώλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ έλαλ βαζκό απηνλνκίαο γηα 

ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

ηαπηόηεηεο, όπσο κηα θπβέξλεζε 

νκνζπνλδηαθνύ ραξαθηήξα·  

Or. en 
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