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Pakeitimas 7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ka. kadangi dabartinė padėtis Libijoje yra 

daugybės esminių klaidų, kurios buvo 

daromos dar nuo 2011 m. karinės 

intervencijos, išdava; kadangi keletas 

tarptautinių veikėjų aiškiai parodė ketiną 

paremti naują karinę kampaniją prieš 

grupuotę „ISIS/Daesh“ Libijoje, kai tik 

pradės dirbti naujoji vyriausybė, o JAV, 

JK, Prancūzija ir Italija, kaip pranešama, 

ėmė rengtis šiai intervencijai; kadangi tuo 

pat metu įvairūs Libijos veikėjai aiškiai 

pažymėjo, kad nepritaria užsienio 

valstybių intervencijai ir kad pagalbą 

mielai priimtų tik jei tai būtų logistinė ir 

techninė parama; 

Or. en 
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Pakeitimas 8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

Padėtis Libijoje 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. apgailestauja, kad užsienio sunitų šalys 

kursto trečiųjų šalių vykdomą karą; ragina 

regionų veikėjus nesiimti veiksmų, kurie 

galėtų padidinti susiskaldymą ir trukdyti 

Libijai tapti stabilia, įtraukia ir 

demokratiška ir kurie galėtų destabilizuoti 

kaimynines šalis; patvirtina savo tvirtą 

įsipareigojimą užtikrinti Libijos 

suverenumą, teritorinį vientisumą, 

nacionalinę vienybę ir perėjimą prie 

demokratijos; 

5. apgailestauja, kad užsienio sunitų šalys 

kursto trečiųjų šalių vykdomą karą; ragina 

regionų veikėjus nesiimti veiksmų, kurie 

galėtų padidinti susiskaldymą ir trukdyti 

Libijai tapti stabilia, įtraukia ir 

demokratiška ir kurie galėtų destabilizuoti 

kaimynines šalis; patvirtina savo tvirtą 

įsipareigojimą užtikrinti Libijos 

suverenumą, teritorinį vientisumą, 

nacionalinę vienybę ir perėjimą prie 

demokratijos; mano, kad būsimoji 

vyriausybė turėtų įvertinti galimybę 

priimti institucinius susitarimus, kuriais 

būtų užtikrinta tam tikra regioninių ir 

vietos subjektų, pvz., federacinio tipo 

vyriausybės, autonomija;  

Or. en 

 

 


