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Pozmeňujúci návrh  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka. keďže súčasná situácia v Líbyi je 

výsledkom niekoľkých závažných chýb, 

ku ktorým došlo pri vojenskej intervencii v 

roku 2011; keďže niektorí medzinárodní 

aktéri jasne preukázali svoj úmysel 

podporovať po vytvorení novej vlády 

ďalšiu vojenskú kampaň proti ISIS/Dá’iš 

v Líbyi a keďže USA, Spojené kráľovstvo, 

Francúzsko a Taliansko údajne začali s 

prípravou tohto zásahu; keďže rôzni 

aktéri v Líbyi dali zároveň najavo, že sú 

proti zahraničnej intervencii a že by 

uvítali iba pomoc v podobe logistickej 

a technickej podpory; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia v Líbyi 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcou 

vojnou vedenou v zastúpení proti 

zahraničným sunitským stranám; vyzýva 

regionálnych aktérov, aby sa zdržali 

krokov, ktoré by mohli vyhrotiť rozpory a 

narušiť transformáciu krajiny zameranú na 

stabilnú, inkluzívnu a demokratickú Líbyu 

a ktoré by mohli viesť k destabilizácii 

susedných krajín; potvrdzuje svoju výraznú 

odhodlanosť voči suverenite, územnej 

celistvosti, národnej jednote a 

demokratickej transformácii Líbye; 

5. vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcou 

vojnou vedenou v zastúpení proti 

zahraničným sunitským stranám; vyzýva 

regionálnych aktérov, aby sa zdržali 

krokov, ktoré by mohli vyhrotiť rozpory a 

narušiť transformáciu krajiny zameranú na 

stabilnú, inkluzívnu a demokratickú Líbyu 

a ktoré by mohli viesť k destabilizácii 

susedných krajín; potvrdzuje svoju výraznú 

odhodlanosť voči suverenite, územnej 

celistvosti, národnej jednote a 

demokratickej transformácii Líbye; je 

presvedčený, že budúca vláda by mala 

preskúmať možnosť prijatia 

inštitucionálnych opatrení, ktoré by 

zabezpečili určitý stupeň autonómie pre 

regionálne a miestne jednotky, ako 

napríklad federálny typ vlády;  

Or. en 

 

 


