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Tarkistus  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Libyan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  K a. toteaa, että Libyan nykytilanne on 

seurausta useista merkittävistä virheistä, 

jotka alkoivat vuoden 2011 sotilaallisesta 

väliintulosta; toteaa, että monet 

kansainväliset toimijat ovat selvästi 

osoittaneet aikeensa tukea uutta 

Isisin/Da'eshin vastaista sotilaallista 

operaatiota Libyassa uuden hallituksen 

aloitettua työnsä, ja toteaa, että 

Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, 

Ranska ja Italia ovat tiettävästi aloittaneet 

tällaisen operaation valmistelun; toteaa, 

että samaan aikaan useat libyalaiset 

toimijat ovat tehneet tiettäväksi, että ne 

vastustavat ulkopuolista väliintuloa ja 

pitäisivät tervetulleena vain logistisen ja 

teknisen tuen muodossa annettavaa apua; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Libyan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pitää valitettavana ulkomaisten 

sunniosapuolten käymää sijaissotaa; 

kehottaa seudun alueellisia toimijoita 

pidättymään toimista, jotka saattaisivat 

syventää erimielisyyttä ja vaikeuttaa 

Libyan siirtymistä vakaaseen, osallistavaan 

ja demokraattiseen järjestelmään ja jotka 

saattaisivat aiheuttaa epävakautta 

naapurimaissa; on edelleen vahvasti 

sitoutunut Libyan itsemääräämisoikeuden, 

alueellisen koskemattomuuden, kansallisen 

yhtenäisyyden ja demokraattisen 

muutosprosessin tukemiseen; 

5. pitää valitettavana ulkomaisten 

sunniosapuolten käymää sijaissotaa; 

kehottaa seudun alueellisia toimijoita 

pidättymään toimista, jotka saattaisivat 

syventää erimielisyyttä ja vaikeuttaa 

Libyan siirtymistä vakaaseen, osallistavaan 

ja demokraattiseen järjestelmään ja jotka 

saattaisivat aiheuttaa epävakautta 

naapurimaissa; on edelleen vahvasti 

sitoutunut Libyan itsemääräämisoikeuden, 

alueellisen koskemattomuuden, kansallisen 

yhtenäisyyden ja demokraattisen 

muutosprosessin tukemiseen; katsoo, että 

tulevan hallituksen olisi selvitettävä 

mahdollisuuksia hyväksyä 

institutionaalisia järjestelyjä, jotka 

takaisivat tietynasteisen 

itsemääräämisoikeuden alueellisille ja 

paikallisille toimijoille esimerkiksi 

liittovaltiotyyppisen hallinnon avulla;  

Or. en 

 

 


