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Grozījums Nr.  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Lībijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ka apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 K.a tā kā pašreizējo situāciju Lībijā 

izraisīja virkne būtisku kļūdu laikā, kad 

2011. gadā notika militārā iejaukšanās; tā 

kā vairāki starptautiskie dalībnieki ir 

skaidri parādījuši savu nodomu veicināt 

jaunu militāru kampaņu pret ISIL/Daesh 

Lībijā pēc tam, kad jaunā valdība būs 

uzsākusi darbu, un tā kā ASV, Apvienotā 

Karaliste, Francija un Itālija ir sākušas 

sagatavot pamatu, lai varētu īstenot šādu 

iejaukšanos; tā kā tajā pašā laikā dažādas 

Lībijā iesaistītās puses ir skaidri 

norādījušas, ka tās ir pret ārvalstu 

iejaukšanos un ka atzinīgi vērtējama būtu 

tikai palīdzība loģistikas un tehniskā 

atbalsta veidā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Lībijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

5. pauž nožēlu par pastarpināto karu starp 

ārvalstu sunnītus pārstāvošām pusēm; 

aicina reģionālos dalībniekus atturēties no 

darbībām, kas varētu pastiprināt šķelšanos 

un graut pāreju uz stabilu, iekļaujošu un 

demokrātisku Lībiju un kuras varētu 

destabilizēt kaimiņvalstis; apstiprina savu 

stingro apņemšanos atbalstīt Lībijas 

suverenitāti, neatkarību un teritoriālo 

integritāti, kā arī pāreju uz demokrātiju; 

5. pauž nožēlu par pastarpināto karu starp 

ārvalstu sunnītus pārstāvošām pusēm; 

aicina reģionālos dalībniekus atturēties no 

darbībām, kas varētu pastiprināt šķelšanos 

un graut pāreju uz stabilu, iekļaujošu un 

demokrātisku Lībiju un kuras varētu 

destabilizēt kaimiņvalstis; apstiprina savu 

stingro apņemšanos atbalstīt Lībijas 

suverenitāti, neatkarību un teritoriālo 

integritāti, kā arī pāreju uz demokrātiju; 

uzskata, ka nākamajai valdībai vajadzētu 

izpētīt iespēju pieņemt institucionālus 

mehānismus, kas nodrošinātu noteiktas 

pakāpes autonomiju attiecībā uz 

reģionālo un vietējo identitāti, piemēram, 

federāla veida valdību;  

Or. en 

 

 


