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23.5.2018 A8-0159/1 

Emenda  1 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 13a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra t-tielet Summit 

Afrika-UE, li sar fil-Libja mid-29 sat-

30 ta' Novembru 2010, li fih il-Gvern 

Libjan talab aktar appoġġ finanzjarju 

mill-UE ħalli jiġġieled b'mod effikaċi l-

migrazzjoni illegali; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Emenda  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ia (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ia. billi l-intervent militari ta' 

Marzu 2011 u t-tneħħija sussegwenti tal-

ex dittatur aggravaw is-sitwazzjoni fil-

Libja, b'hekk il-kundizzjonijiet ta' ħajja 

fil-pajjiż marru għall-agħar u biddlu lill-

pajjiż f'wieħed ta' tranżitu għall-migranti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Emenda  3 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt (s) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(s) li jħaffu l-isforzi rigward il-

mekkaniżmu ta' evakwazzjoni ta' 

emerġenza tal-UNHCR iffinanzjat mill-

UE, li ppermetta li jkunu evakwati mil-

Libja madwar 1 000 minn fost l-aktar 

rifuġjati vulnerabbli u fil-bżonn ta' 

protezzjoni; li jinkoraġġixxu lill-

kontropartijiet Libjani jżidu n-numru ta' 

nazzjonalitajiet li l-Libja attwalment 

tippermetti lill-UNHCR taħdem 

magħhom; 

 imħassar 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Emenda  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt (t) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(t) li jindirizzaw il-kwistjoni tal-

migrazzjoni irregolari fi tranżitu mil-Libja 

u li ġejja minn tali pajjiż, billi jżommu 

quddiem għajnejhom il-bżonn li jinstabu 

soluzzjonijiet effikaċi u sostenibbli fit-tul li 

għandhom jindirizzaw il-kawżi profondi 

tal-migrazzjoni fl-Afrika, fil-pajjiżi ta' 

oriġini u ta' tranżitu u jiddefinixxu l-bażi 

ġuridika għall-proċessi tal-migrazzjoni 

internazzjonali, attwalment ibbażati fuq 

ir-risistemazzjonijiet permezz tal-

Mekkaniżu tat-Tranżitu ta' Emerġenza 

jew ir-risistemazzjonijiet diretti; li 

jikkonċentraw l-isforsi tal-UE fuq il-

protezzjoni tal-migranti fil-Libja; li jassistu 

lill-awtoritajiet Libjani jiżguraw ir-ritorn 

tal-persuni spostati internament (IDPs) fi 

djarhom u li jsostnu lill-komunitajiet lokali 

jilqgħu l-isfidi, filwaqt li jiżguraw li r-

ritorn tal-IDPs ma jikkostitwix 

sempliċement skambju bejn kumpens 

monetarju li jiffavorixxi d-diversi milizji u 

d-dritt għar-ritorn; li jwissu lill-komunità 

internazzjonali bil-ħtieġa ta' miżuri biex 

ikunu indirizzati l-isfidi fil-qasam tal-

iżvilupp, tad-drittijiet tal-bniedem u tas-

sigurtà fil-Libja u fir-reġjun Saħelo-

Saħarjan, inklużi mezzi biex jiġġieldu 

kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-

faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali; li 

jiżguraw li l-miżuri maħsuba għall-ġlieda 

(t) li jindirizzaw il-kwistjoni tal-

migrazzjoni irregolari fi tranżitu mil-Libja 

u li ġejja minn tali pajjiż, billi jżommu 

quddiem għajnejhom il-bżonn li jinstabu 

soluzzjonijiet effikaċi u sostenibbli fit-tul li 

għandhom jindirizzaw il-kawżi profondi 

tal-migrazzjoni fl-Afrika, fil-pajjiżi ta' 

oriġini u ta' tranżitu; li jikkonċentraw l-

isforzi tal-UE fuq il-protezzjoni tal-

migranti fil-Libja; li jassistu lill-

awtoritajiet Libjani jiżguraw ir-ritorn tal-

persuni spostati internament (IDPs) fi 

djarhom u li jsostnu lill-komunitajiet lokali 

jilqgħu l-isfidi, filwaqt li jiżguraw li r-

ritorn tal-IDPs ma jikkostitwix 

sempliċement skambju bejn kumpens 

monetarju li jiffavorixxi d-diversi milizji u 

d-dritt għar-ritorn; li jwissu lill-komunità 

internazzjonali bil-ħtieġa ta' miżuri biex 

ikunu indirizzati l-isfidi fil-qasam tal-

iżvilupp, tad-drittijiet tal-bniedem u tas-

sigurtà fil-Libja u fir-reġjun Saħelo-

Saħarjan, inklużi mezzi biex jiġġieldu 

kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-

faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali; li 

jiżguraw li l-miżuri maħsuba għall-ġlieda 

kontra l-kuntrabandu u t-traffikar tal-

bnedmin mhumiex qegħdin jostakolaw il-

libertà ta' moviment fid-dawl tal-iżvilupp 

ekonomiku tar-reġjun; 
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kontra l-kuntrabandu u t-traffikar tal-

bnedmin mhumiex qegħdin jostakolaw il-

libertà ta' moviment fid-dawl tal-iżvilupp 

ekonomiku tar-reġjun; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Emenda  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt (w) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

(w) li jappoġġjaw soluzzjoni sostenibbli 

għall-aktar minn 180 000 persuna spostata 

internament fil-Libja, inklużi, skont stimi, 

l-40 000 ex abitant ta' Tawargha, permezz 

tal-possibbiltà ta' risistemazzjoni jew l-

aġevolazzjoni ta' ritorni sikuri fi djarhom u 

b'aktar sostenn lill-UNHCR u lill-IOM 

għal dan l-għan; 

(w) li jappoġġjaw soluzzjoni sostenibbli 

għall-aktar minn 180 000 persuna spostata 

internament fil-Libja, inklużi, skont stimi, 

l-40 000 ex abitant ta' Tawargha, permezz 

tal-possibbiltà ta' risistemazzjoni interna 

jew l-aġevolazzjoni ta' ritorni sikuri fi 

djarhom u b'aktar sostenn lill-UNHCR u 

lill-IOM għal dan l-għan; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Emenda  6 

Jörg Meuthen 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lis-SEAE dwar il-Libja 

2018/2017(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt wa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  (wa) li jesiġu mil-Libja aktar 

kooperazzjoni effikaċi mal-UE u mal-

Istati Membri tagħha fir-rigward tar-

ritorn tal-persuni li ġielhom rifjutat id-

dritt li jibqgħu fl-UE jew fl-Istati Membri 

tagħha; li jistabbilixxu mekkaniżmi mal-

Libja li jgħinu l-aġevolazzjoni tar-ritorn 

ta' tali persuni lejn il-Libja; 

Or. en 

 

 


