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23.5.2018 A8-0159/1 

Amendamentul  1 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere cel de-al treilea 

summit Africa-UE, care a avut loc în 

Libia în perioada 29-30 noiembrie 2010 și 

în cadrul căruia guvernul libian a cerut 

un sprijin financiar crescut din partea UE 

pentru a combate eficient migrația 

ilegală, 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Amendamentul  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât intervenția militară din 

martie 2011 și înlăturarea ulterioară a 

fostului dictator au agravat situația din 

Libia, înrăutățind condițiile de trai din 

țară și transformând-o într-o țară de 

tranzit pentru migranți; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Amendamentul  3 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera s 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(s) să accelereze eforturile privind 

mecanismul de evacuare de urgență al 

UNHCR, finanțat de UE, care a permis 

evacuarea din Libia a aproximativ 1 000 

dintre refugiații cei mai vulnerabili care 

au nevoie de protecție; să încurajeze 

omologii libieni să extindă numărul 

actual de naționalități cu care Libia 

autorizează în prezent UNHCR să 

colaboreze; 

 eliminat 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Amendamentul  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera t 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(t) să abordeze chestiunea migrației 

neregulamentare prin și dinspre Libia, 

ținând seama de nevoia de soluții eficace și 

viabile pe termen lung, care ar trebui să 

trateze cauzele profunde ale migrației din 

Africa în țările de origine și de tranzit și să 

definească temeiul juridic pentru 

procesele internaționale privind migrația, 

care se bazează în prezent pe relocări prin 

intermediul Mecanismul de tranzit de 

urgență sau relocări directe; să 

concentreze eforturile UE pe protejarea 

migranților din Libia; să sprijine 

autoritățile libiene să asigure întoarcerea 

persoanelor strămutate intern la casele lor 

și să sprijine comunitățile locale să facă 

față provocărilor, asigurând, în același 

timp, faptul că întoarcerea persoanelor 

strămutate intern nu se rezumă la un simplu 

schimb între compensații bănești care să 

favorizeze diversele miliții și dreptul de a 

se întoarce; să alerteze comunitatea 

internațională cu privire la nevoia de 

măsuri pentru a soluționa provocările în 

materie de dezvoltare, drepturile omului și 

securitate din Libia și din regiunea sahelo-

sahariană, inclusiv cu privire la nevoia de 

mijloace de combatere a traficului de ființe 

umane și a introducerii ilegale de migranți; 

să se asigure că măsurile de combatere a 

introducerii ilegale de migranți și a 

(t) să abordeze chestiunea migrației 

neregulamentare prin și dinspre Libia, 

ținând seama de nevoia de soluții eficace și 

viabile pe termen lung, care ar trebui să 

trateze cauzele profunde ale migrației din 

Africa în țările de origine și de tranzit; să 

concentreze eforturile UE pe protejarea 

migranților din Libia; să sprijine 

autoritățile libiene să asigure întoarcerea 

persoanelor strămutate intern la casele lor 

și să sprijine comunitățile locale să facă 

față provocărilor, asigurând, în același 

timp, faptul că întoarcerea persoanelor 

strămutate intern nu se rezumă la un simplu 

schimb între compensații bănești care să 

favorizeze diversele miliții și dreptul de a 

se întoarce; să alerteze comunitatea 

internațională cu privire la nevoia de 

măsuri pentru a soluționa provocările în 

materie de dezvoltare, drepturile omului și 

securitate din Libia și din regiunea sahelo-

sahariană, inclusiv cu privire la nevoia de 

mijloace de combatere a traficului de ființe 

umane și a introducerii ilegale de migranți; 

să se asigure că măsurile de combatere a 

introducerii ilegale de migranți și a 

traficului de ființe umane nu împiedică 

libertatea de circulație în vederea 

dezvoltării economice a regiunii; 
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traficului de ființe umane nu împiedică 

libertatea de circulație în vederea 

dezvoltării economice a regiunii; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Amendamentul  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera w 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(w) să susțină o soluție durabilă pentru 

cele peste 180 000 de persoane strămutate 

intern în Libia, inclusiv pentru foștii 

locuitori din Tawargha, al căror număr este 

estimat la 40 000, prin posibilități de 

relocare sau facilitarea returnării în condiții 

de siguranță la casele lor și printr-un sprijin 

sporit acordat UNHCR și OIM în acest 

scop; 

(w) să susțină o soluție durabilă pentru 

cele peste 180 000 de persoane strămutate 

intern în Libia, inclusiv pentru foștii 

locuitori din Tawargha, al căror număr este 

estimat la 40 000, prin posibilități de 

relocare internă sau facilitarea returnării în 

condiții de siguranță la casele lor și printr-

un sprijin sporit acordat UNHCR și OIM în 

acest scop; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Amendamentul  6 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera wa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (wa) să îi solicite Libiei să coopereze 

mai eficient cu UE și statele sale membre 

în ceea ce privește returnarea persoanelor 

cărora nu li s-a acordat dreptul de a 

rămâne în UE sau în statele sale membre; 

să instituie împreună cu Libia mecanisme 

care să ajute la returnarea acestor 

persoane în Libia; 

Or. en 

 

 


