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23.5.2018 A8-0159/1 

Amendement  1 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de derde top Afrika-EU, 

gehouden in Libië op 29/30 november 

2010, waarop de Libische regering 

verzocht om meer financiële steun van de 

EU om illegale migratie op effectieve 

wijze te bestrijden; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  I bis. overwegende dat de militaire 

interventie in maart 2011 en de afzetting 

van de voormalige dictator de situatie in 

Libië hebben verergerd, waardoor de 

levensomstandigheden in het land zijn 

verslechterd en het land een transitland 

voor migranten is geworden; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Amendement  3 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter s 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(s) de inspanningen op te voeren ten 

aanzien van het door de EU gefinancierde 

noodevacuatiemechanisme van het 

UNHCR dat het mogelijk heeft gemaakt 

ongeveer 1 000 zeer kwetsbare 

vluchtelingen die bescherming nodig 

hadden uit Libië te evacueren; de 

Libische tegenhangers aan te sporen het 

huidige aantal nationaliteiten waar het 

UNHCR momenteel van Libië mee mag 

samenwerken, uit te breiden; 

 Schrappen 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter t 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(t) de kwestie van onregelmatige 

migratie via en uit Libië aan te pakken, 

rekening houdend met het feit dat een 

duurzame, doeltreffende en werkbare 

oplossing is vereist die de dieperliggende 

oorzaken van migratie in Afrika in de 

landen van herkomst en transit moet 

aanpakken en de wettelijke basis voor 

internationale migratieprocessen te 

definiëren, die momenteel zijn gebaseerd 

op hervestiging via het 

noodtransitmechanisme of directe 

hervestiging; de inspanningen van de EU 

te richten op de bescherming van 

migranten in Libië; de Libische autoriteiten 

bij te staan om te zorgen voor de terugkeer 

van intern ontheemden naar hun huizen en 

bij de ondersteuning van lokale 

gemeenschappen om de uitdagingen aan te 

pakken en daarbij ervoor te zorgen dat de 

terugkeer van intern ontheemden niet 

slechts een eenvoudige uitruil vormt tussen 

een geldelijke vergoeding ten voordele van 

de verschillende milities en het recht op 

terugkeer; de internationale gemeenschap 

te wijzen op de noodzaak van maatregelen 

om ontwikkelings-, mensenrechten- en 

veiligheidsproblemen in Libië en de Sahel-

/Sahararegio aan te pakken, met inbegrip 

van middelen om mensenhandel en de 

smokkel van migranten te bestrijden; te 

(t) de kwestie van onregelmatige 

migratie via en uit Libië aan te pakken, 

rekening houdend met het feit dat een 

duurzame, doeltreffende en werkbare 

oplossing is vereist die de dieperliggende 

oorzaken van migratie in Afrika in de 

landen van herkomst en transit moet 

aanpakken; de inspanningen van de EU te 

richten op de bescherming van migranten 

in Libië; de Libische autoriteiten bij te 

staan om te zorgen voor de terugkeer van 

intern ontheemden naar hun huizen en bij 

de ondersteuning van lokale 

gemeenschappen om de uitdagingen aan te 

pakken en daarbij ervoor te zorgen dat de 

terugkeer van intern ontheemden niet 

slechts een eenvoudige uitruil vormt tussen 

een geldelijke vergoeding ten voordele van 

de verschillende milities en het recht op 

terugkeer; de internationale gemeenschap 

te wijzen op de noodzaak van maatregelen 

om ontwikkelings-, mensenrechten- en 

veiligheidsproblemen in Libië en de Sahel-

/Sahararegio aan te pakken, met inbegrip 

van middelen om mensenhandel en de 

smokkel van migranten te bestrijden; te 

waarborgen dat maatregelen om 

mensenhandel te bestrijden niet in de weg 

staan van het vrije verkeer met het oog op 

de economische ontwikkeling van de regio; 
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waarborgen dat maatregelen om 

mensenhandel te bestrijden niet in de weg 

staan van het vrije verkeer met het oog op 

de economische ontwikkeling van de regio; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter w 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(w) steun te verlenen aan een duurzame 

oplossing voor de meer dan 180 000 

binnenlands ontheemden in Libië, 

waaronder ongeveer 40 000 voormalige 

inwoners van Tawargha, middels 

mogelijkheden op het gebied van 

hervestiging of vergemakkelijking van een 

veilige terugkeer naar hun huizen en 

middels meer steun aan het UNHCR en de 

IOM hiervoor; 

(w) steun te verlenen aan een duurzame 

oplossing voor de meer dan 180 000 

binnenlands ontheemden in Libië, 

waaronder ongeveer 40 000 voormalige 

inwoners van Tawargha, middels 

mogelijkheden op het gebied van interne 

hervestiging of vergemakkelijking van een 

veilige terugkeer naar hun huizen en 

middels meer steun aan het UNHCR en de 

IOM hiervoor; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de EDEO over Libië 

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – letter w bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (w bis) van Libië een meer doeltreffende 

samenwerking met de EU en de lidstaten 

te eisen met betrekking tot de terugkeer 

van personen die het recht om in de EU of 

de lidstaten te blijven is ontzegd; 

regelingen met Libië te treffen om de 

terugkeer van dergelijke personen naar 

Libië te faciliteren; 

Or. en 

 

 


