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Emenda  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

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

Is-sitwazzjoni fil-Libja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Premessa Ka (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  Ka. billi s-sitwazzjoni attwali fil-Libja hija 

r-riżultat ta’ sensiela ta’ żbalji sinifikanti, 

li jmorru lura għall-intervent militari tal-

2011; billi bosta atturi internazzjonali 

wrew biċ-ċar l-intenzjoni tagħhom li 

jippromwovu kampanja militari ġdid 

kontra l-ISIS/Daesh fil-Libja ladarba l-

gvern ġdid ikun fil-poter, u billi l-Istati 

Uniti, ir-Renju Unit, Franza u l-Italja 

allegatament bdew iwittu t-triq għal 

intervent bħal dan; billi, fl-istess ħin, 

diversi atturi Libjani għamluha ċara li 

huma kontra intervent barrani u li l-

għajnuna tkun milqugħa f’forma ta’ 

appoġġ loġistiku u tekniku biss; 

Or. en 
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Emenda  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

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

Is-sitwazzjoni fil-Libja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

5. Jiddispjaċih rigward il-gwerra li 

għaddejja bejn partijiet Sunni barranin; 

jistieden lill-atturi reġjonali ma jiħdux 

azzjonijiet li jistgħu jaggravaw diviżjonijiet 

u jimminaw it-transizzjoni lejn Libja 

stabbli, inklużiva u demokratika, u li 

jistgħu jiddestabilizzaw il-pajjiżi tal-

viċinat; jonora l-impenn qawwi tiegħu 

favur is-sovranità, l-integrità territorjali, l-

unità nazzjonali u transizzjoni demokratika 

tal-Libja; 

5. Jiddispjaċih rigward il-gwerra li 

għaddejja bejn partijiet Sunni barranin; 

jistieden lill-atturi reġjonali ma jiħdux 

azzjonijiet li jistgħu jaggravaw diviżjonijiet 

u jimminaw it-transizzjoni lejn Libja 

stabbli, inklużiva u demokratika, u li 

jistgħu jiddestabilizzaw il-pajjiżi tal-

viċinat; jonora l-impenn qawwi tiegħu 

favur is-sovranità, l-integrità territorjali, l-

unità nazzjonali u transizzjoni demokratika 

tal-Libja; jemmen li l-gvern futur għandu 

jesplora l-possibbiltà li jiġu adottati 

arranġamenti istituzzjonali li jiżguraw 

ċertu livell ta’ awtonomija għall-

identitajiet reġjonali u lokali, bħal gvern 

ta' tip federali;  

Or. en 

 

 


