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Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Liibüas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus K a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  K a. arvestades, et praegune olukord 

Liibüas on tekkinud paljude väga tõsiste 

vigade tagajärjel, mis said alguse 2011. 

aastal toimunud sõjalisest sekkumisest; 

arvestades, et mitmed rahvusvahelised 

osalejad on selgelt näidanud oma 

kavatsust edendada Liibüas uut sõjalist 

kampaaniat ISISe/Daeshi vastu, kui uus 

valitsus on paigas, ning arvestades, et 

USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja 

Itaalia on väidetavalt alustanud selliseks 

sekkumiseks ettevalmistusi; arvestades, et 

Liibüa eri osalejad on andnud selgelt 

mõista, et nad on välise sekkumise vastu 

ning ootavad abi üksnes logistilise ja 

tehnilise toetuse kujul; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

5. väljendab kahetsust seoses jätkuva 

kolmandate osapoolte kaudu peetava 

sõjaga välismaiste sunniidi osapoolte 

vahel; kutsub piirkondlikke osalejaid üles 

hoiduma tegevusest, mis võiksid 

suurendada lõhesid ja takistada üleminekut 

stabiilsele, kaasavale ja demokraatlikule 

Liibüale, ning mis võiksid destabiliseerida 

naaberriike; kinnitab oma pühendumust 

Liibüa suveräänsusele, territoriaalsele 

terviklikkusele, rahvuslikule ühtsusele ja 

demokraatlikule üleminekule; 

5. väljendab kahetsust seoses jätkuva 

kolmandate osapoolte kaudu peetava 

sõjaga välismaiste sunniidi osapoolte 

vahel; kutsub piirkondlikke osalejaid üles 

hoiduma tegevusest, mis võiksid 

suurendada lõhesid ja takistada üleminekut 

stabiilsele, kaasavale ja demokraatlikule 

Liibüale, ning mis võiksid destabiliseerida 

naaberriike; kinnitab oma pühendumust 

Liibüa suveräänsusele, territoriaalsele 

terviklikkusele, rahvuslikule ühtsusele ja 

demokraatlikule üleminekule; on 

veendunud, et tulevane valitsus peaks 

uurima võimalust kehtestada selline 

institutsiooniline korraldus, mis tagaks 

piirkondlike ja kohalike üksuste teatava 

autonoomia, nt föderaalset tüüpi valitsus;  

Or. en 

 

 


