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BG Единство в многообразието BG 

23.5.2018 A8-0159/1 

Изменение  1 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 13 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид третата 

среща на високо равнище Африка –

 ЕС, проведена в Либия на 29 и 30 

ноември 2010 г., на която либийското 

правителство поиска по-голяма 

финансова помощ от ЕС, за да се бори 

ефективно с незаконната миграция; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Изменение  2 

Йорг Мойтен, Джеймс Карвър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Иa. като има предвид, че военната 

намеса през март 2011 г. и 

последващото отстраняване на 

бившия диктатор утежниха 

положението в Либия, като доведоха 

до влошаване на условията на живот 

в страната и я превърнаха в 

транзитна държава за мигранти; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Изменение  3 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква т 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(т) да ускорят усилията във връзка 

с механизма на ВКБООН за спешна 

евакуация, финансиран от ЕС, който 

е помогнал за евакуиране от Либия на 

близо 1000 от бежанците, намиращи 

се в особено уязвимо положение и 

нуждаещи се от закрила; да 

насърчават либийските си колеги да 

разширят кръга на националностите, 

с които ВКБООН има дадено от 

Либия разрешение да работи; 

 заличава се 

Or. en 



 

AM\1153869BG.docx  PE621.612v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

23.5.2018 A8-0159/4 

Изменение  4 

Йорг Мойтен, Джеймс Карвър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква у 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(у) да разгледат въпроса за 

незаконната миграция през и от Либия, 

като се има предвид необходимостта от 

намиране на дългосрочни, ефективни и 

подходящи решения, които следва да 

допринесат за изкореняването на 

основните причини за миграцията в 

Африка и в държавите на произход и 

транзитно преминаване, и да определят 

правното основание за 

международните миграционни 

процеси, които понастоящем се 

основават на презаселвания 

посредством механизма за извънредни 

ситуации или преки презаселвания; да 

съсредоточат усилията на ЕС върху 

закрилата на мигрантите в Либия; да 

съдействат на либийските органи в 

осигуряването на връщане на вътрешно 

разселените лица по домовете им и да 

подпомагат местните общности при 

справяне с предизвикателствата, като 

същевременно се гарантира, че 

завръщането на вътрешно разселените 

лица не представлява просто сделка за 

предоставяне на правото на връщане 

срещу парично възнаграждение в полза 

на различните милиции; да изострят 

вниманието на международната 

общност относно необходимостта от 

мерки за справяне с 

(у) да разгледат въпроса за 

незаконната миграция през и от Либия, 

като се има предвид необходимостта от 

намиране на дългосрочни, ефективни и 

подходящи решения, които следва да 

допринесат за изкореняването на 

основните причини за миграцията в 

Африка и в държавите на произход и 

транзитно преминаване; да 

съсредоточат усилията на ЕС върху 

закрилата на мигрантите в Либия; да 

съдействат на либийските органи в 

осигуряването на връщане на вътрешно 

разселените лица по домовете им и да 

подпомагат местните общности при 

справяне с предизвикателствата, като 

същевременно се гарантира, че 

завръщането на вътрешно разселените 

лица не представлява просто сделка за 

предоставяне на правото на връщане 

срещу парично възнаграждение в полза 

на различните милиции; да изострят 

вниманието на международната 

общност относно необходимостта от 

мерки за справяне с 

предизвикателствата пред развитието, 

правата на човека и сигурността в 

Либия и Сахел-сахарския регион, 

включително средства за борба с 

трафика на хора и контрабандата на 

мигранти; да гарантират, че мерките за 
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предизвикателствата пред развитието, 

правата на човека и сигурността в 

Либия и Сахел-сахарския регион, 

включително средства за борба с 

трафика на хора и контрабандата на 

мигранти; да гарантират, че мерките за 

борба с контрабандата и трафика на 

хора не възпрепятстват свободното 

движение, което способства за 

икономическото развитие на региона; 

борба с контрабандата и трафика на 

хора не възпрепятстват свободното 

движение, което способства за 

икономическото развитие на региона; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Изменение  5 

Йорг Мойтен, Джеймс Карвър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ц 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(ц) да подкрепят устойчиво решение 

за над 180 000 вътрешно разселени лица 

в Либия, в това число около 40 000 

бивши жители на град Тауарга, 

посредством възможности за 

презаселване или улесняване на 

безопасното връщане по домовете и 

посредством засилена подкрепа за 

ВКБООН и МОМ за тази цел; 

(ц) да подкрепят устойчиво решение 

за над 180 000 вътрешно разселени лица 

в Либия, в това число около 40 000 

бивши жители на град Тауарга, 

посредством възможности за вътрешно 

презаселване или улесняване на 

безопасното връщане по домовете и 

посредством засилена подкрепа за 

ВКБООН и МОМ за тази цел; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Изменение  6 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ц а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (ца) да изискват от Либия да си 

сътрудничи по-ефективно с ЕС и 

неговите държави членки по 

отношение на връщането на лицата, 

на които е отказано правото да 

останат в ЕС или в неговите държави 

членки; да установят механизми с 

Либия, които да спомагат за 

улесняване на връщането на такива 

лица в Либия; 

Or. en 

 

 


