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Predlog spremembe  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Razmere v Libiji 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (Novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker je do sedanjih razmer v Libiji 

prišlo zaradi vrste resnih napak, ki so si 

sledile vse od vojaške intervencije leta 

2011; ker so številni mednarodni akterji 

jasno pokazali, da nameravajo po 

oblikovanju nove vlade podpreti novo 

vojaško kampanjo proti ISIS/Daišu v 

Libiji, in ker so ZDA, Združeno kraljestvo, 

Francija in Italija po poročanju začele 

priprave na tovrstno intervencijo; ker so 

se različni libijski akterji istočasno jasno 

izrekli proti tuji intervenciji, pozdravili pa 

bi pomoč v obliki logistične in tehnične 

podpore; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

v imenu skupine EFDD 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Razmere v Libiji 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje potekajočo posredniško vojno 

med tujimi sunitskimi stranmi; poziva 

regionalne akterje, naj se vzdržijo dejanj, 

ki bi lahko poglobila nesoglasja in 

spodkopala prehod k stabilni, vključujoči 

in demokratični Libiji in ki bi lahko 

destabilizirala sosednje države; ponavlja 

svojo zavezanost libijski suverenosti, 

ozemeljski celovitosti in nacionalni 

enotnosti ter njenemu demokratičnemu 

prehodu; 

5. obžaluje potekajočo posredniško vojno 

med tujimi sunitskimi stranmi; poziva 

regionalne akterje, naj se vzdržijo dejanj, 

ki bi lahko poglobila nesoglasja in 

spodkopala prehod k stabilni, vključujoči 

in demokratični Libiji in ki bi lahko 

destabilizirala sosednje države; ponavlja 

svojo zavezanost libijski suverenosti, 

ozemeljski celovitosti in nacionalni 

enotnosti ter njenemu demokratičnemu 

prehodu; meni, da bi morala prihodnja 

vlada preučiti možnost za sprejetje 

institucionalne ureditve, ki bi regionalnim 

in lokalnim subjektom zagotovila 

določeno stopnjo avtonomije, kot je 

federalna oblika upravljanja;  

Or. en 

 

 


