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Ändringsförslag  7 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

för EFDD-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyen 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Ka (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. Den aktuella situationen i Libyen är 

resultatet av en rad stora misstag som går 

tillbaka till det militära ingripandet 2011. 

Ett flertal internationella aktörer har 

tydligt visat sin avsikt att arbeta för en ny 

militär kampanj mot IS/Daish i Libyen, 

när den nya regeringen en gång tillträtt, 

och Förenta staterna, Storbritannien, 

Frankrike och Italien sägs ha börjat 

lägga grunden till ett sådant ingripande.  

Samtidigt har olika libyska aktörer gjort 

klart att de motsätter sig utländska 

ingripanden och att hjälp vore 

välkommen endast i form av logistiskt 

eller tekniskt bistånd. 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

för EFDD-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen i Libyien 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet beklagar det 

pågående ombudskriget mellan utländska 

sunnitiska parter. Parlamentet uppmanar de 

regionala aktörerna att avhålla sig från 

åtgärder som kan förvärra motsättningarna 

och försvåra övergången till ett stabilt, 

inkluderande och demokratiskt Libyen, och 

som skulle kunna verka destabiliserande på 

grannländerna. Parlamentet upprepar sitt 

starka engagemang för Libyens suveränitet, 

nationella enhet och övergång till 

demokrati. 

5. Europaparlamentet beklagar det 

pågående ombudskriget mellan utländska 

sunnitiska parter. Parlamentet uppmanar de 

regionala aktörerna att avhålla sig från 

åtgärder som kan förvärra motsättningarna 

och försvåra övergången till ett stabilt, 

inkluderande och demokratiskt Libyen, och 

som skulle kunna verka destabiliserande på 

grannländerna. Parlamentet upprepar sitt 

starka engagemang för Libyens suveränitet, 

nationella enhet och övergång till 

demokrati. Parlamentet anser att den 

kommande regeringen bör undersöka om 

det skulle gå att anta institutionella 

bestämmelser som skulle ge regionala och 

lokala identiteter ett visst mått av 

självstyre, till exempel ett styrelseskick av 

typ förbundsstat.  

Or. en 

 

 


