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23.5.2018 A8-0159/1 

Ændringsforslag  1 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 13 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  – der henviser til det tredje topmøde 

mellem Afrika og EU i Libyen den 29.-30. 

november 2010, hvor den libyske regering 

anmodede om øget finansiel støtte fra EU 

med henblik på effektivt at bekæmpe 

ulovlig migration; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Ændringsforslag  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at den militære 

intervention i marts 2011 og den 

efterfølgende fjernelse af den tidligere 

diktator har forværret såvel situationen i 

Libyen som levevilkårene i landet og 

omdannet det til et transitland for 

migranter; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Ændringsforslag  3 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra s 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

s) at fremskynde indsatsen med 

hensyn til UNHCR's 

nødevakueringsmekanisme, der 

finansieres af EU, og som har gjort det 

muligt for ca. 1 000 af de mest sårbare 

flygtninge med behov for beskyttelse at 

blive evakueret fra Libyen; at opfordre de 

libyske partnere til at udvide antallet af 

nationaliteter, som Libyen i øjeblikket 

giver UNHCR lov til at samarbejde med 

 udgår 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Ændringsforslag  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra t 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

t) at behandle spørgsmålet om ulovlig 

migration gennem og fra Libyen i 

betragtning af behovet for langsigtede, 

effektive og holdbare løsninger, som bør 

behandle de grundlæggende årsager til 

migration i Afrika i oprindelses‑  og 

transitlandene og definere retsgrundlaget 

for internationale migrationsprocesser, 

der i øjeblikket er baseret på 

genbosættelser via nødtransitmekanismen 

eller direkte genbosættelser; at fokusere 

EU's indsats på at beskytte migranter i 

Libyen; at bistå de libyske myndigheder 

med at sikre tilbagevenden af internt 

fordrevne personer (IDP'er) til deres eget 

hjem og hjælpe lokalsamfundene med at 

klare de udfordringer, som er forbundet 

hermed, samtidig med at det sikres, at de 

internt fordrevnes tilbagevenden ikke blot 

ender med at udgøre en økonomisk 

kompensation, som fremmer udvekslingen 

mellem de forskellige militser, og retten til 

at vende tilbage; at advare det 

internationale samfund om behovet for 

træffe foranstaltninger med henblik på at 

tackle de udviklings‑ , 

menneskerettigheds‑  og 

sikkerhedsmæssige udfordringer i Libyen 

og Sahel-Sahara-området, herunder midler 

til bekæmpelse af menneskehandel og 

smugling af migranter; at sikre, at 

t) at behandle spørgsmålet om ulovlig 

migration gennem og fra Libyen i 

betragtning af behovet for langsigtede, 

effektive og holdbare løsninger, som bør 

behandle de grundlæggende årsager til 

migration i Afrika i oprindelses‑  og 

transitlandene; at fokusere EU's indsats på 

at beskytte migranter i Libyen; at bistå de 

libyske myndigheder med at sikre 

tilbagevenden af internt fordrevne personer 

(IDP'er) til deres eget hjem og hjælpe 

lokalsamfundene med at klare de 

udfordringer, som er forbundet hermed, 

samtidig med at det sikres, at de internt 

fordrevnes tilbagevenden ikke blot ender 

med at udgøre en økonomisk 

kompensation, som fremmer udvekslingen 

mellem de forskellige militser, og retten til 

at vende tilbage; at advare det 

internationale samfund om behovet for 

træffe foranstaltninger med henblik på at 

tackle de udviklings‑ , 

menneskerettigheds‑  og 

sikkerhedsmæssige udfordringer i Libyen 

og Sahel-Sahara-området, herunder midler 

til bekæmpelse af menneskehandel og 

smugling af migranter; at sikre, at 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

smugling og menneskehandel ikke hindrer 

den fri bevægelighed i betragtning af 

regionens økonomiske udvikling 
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foranstaltninger til bekæmpelse af 

smugling og menneskehandel ikke hindrer 

den fri bevægelighed i betragtning af 

regionens økonomiske udvikling 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Ændringsforslag  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra w 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

w) at støtte en varig løsning for de over 

180 000 internt fordrevne personer i 

Libyen, herunder de anslåede 40 000 

tidligere beboere i Tawargha, ved at give 

mulighed for genbosættelse, lette en sikker 

tilbagevenden til deres hjem og ved at øge 

støtten til UNHCR og IOM i den 

henseende 

w) at støtte en varig løsning for de over 

180 000 internt fordrevne personer i 

Libyen, herunder de anslåede 40 000 

tidligere beboere i Tawargha, ved at give 

mulighed for intern genbosættelse, lette en 

sikker tilbagevenden til deres hjem og ved 

at øge støtten til UNHCR og IOM i den 

henseende 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Ændringsforslag  6 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra w a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  wa) at kræve et mere effektivt 

samarbejde fra Libyens side med EU og 

dens medlemsstater i forbindelse med 

tilbagesendelsen af personer, som er 

blevet nægtet ret til at forblive i EU eller i 

dens medlemsstater; at indføre 

samrådsmekanismer med Libyen, der kan 

bidrage til at lette tilbagesendelsen af 

sådanne personer til Libyen; 

Or. en 

 

 


