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Alteração  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  K-A. Considerando que a situação atual 

na Líbia é o corolário de uma série de 

erros graves cometidos desde a 

intervenção militar de 2011; que vários 

intervenientes internacionais tornaram 

clara a sua intenção de promover uma 

nova campanha militar contra o 

EIIL/Daesh na Líbia, logo que o novo 

governo esteja formado, e que os Estados 

Unidos, o Reino Unido, a França e a 

Itália terão começado a lançar as bases de 

tal intervenção; que, ao mesmo tempo, 

diferentes intervenientes líbios deixaram 

claro que são contra uma intervenção 

estrangeira e que a ajuda seria acolhida 

com agrado, mas apenas sob a forma de 

apoio logístico e técnico; 

Or. en 
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Alteração  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação na Líbia 

Proposta de resolução comum 

N.º 5 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

5. Lamenta a guerra por procuração em 

curso entre partes sunitas estrangeiras; 

exorta os atores regionais a abster-se de 

qualquer ação suscetível de agravar as 

divisões e de comprometer a transição para 

uma Líbia democrática, estável e inclusiva, 

e suscetível de desestabilizar os países 

vizinhos; reitera o seu forte compromisso 

em favor da soberania, integridade 

territorial, unidade nacional e transição 

democrática da Líbia; 

5. Lamenta a guerra por procuração em 

curso entre partes sunitas estrangeiras; 

exorta os atores regionais a abster-se de 

qualquer ação suscetível de agravar as 

divisões e de comprometer a transição para 

uma Líbia democrática, estável e inclusiva, 

e suscetível de desestabilizar os países 

vizinhos; reitera o seu forte compromisso 

em favor da soberania, integridade 

territorial, unidade nacional e transição 

democrática da Líbia; entende que o 

futuro governo deve ponderar a hipótese 

de adotar disposições institucionais que 

possam garantir um certo grau de 

autonomia às identidades regionais e 

locais, nomeadamente um modelo de 

governo federal;  

Or. en 

 

 


