
 

Europa-Parlamentet 
2014 - 2019  

23.5.2018 A8-0159/2018 

 

Ændringsforslag  1 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Malin Björk, Stefan Eck, Paloma 

Lopez, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Javier Couso, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres, Helmut Scholz, 

Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Pier Antonio Panzeri A8-0159/2018 

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen 

Forslag til beslutningPE616.758 - 2018/2017(INI) 

 

 

 

Forslag til beslutning 

Henvisning 5 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til erklæringen fra 

FN's højkommissær for 

menneskerettigheder af 14. november 

2017 om lidelserne for migranter i Libyen, 

der hviler som en skændsel på 

menneskehedens samvittighed, 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Henvisning 5 b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 - der henviser til rapporten fra FN's 

Højkommissær for Menneskerettigheder 

fra april 2018 med titlen "Abuse Behind 

Bars: Arbitrary and unlawful detention in 

Libya", 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Betragtning K a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 K a. der henviser til, at Nigers tvungne 

tilbagesendelse til Libyen af mindst 132 

sudanesere, der modtog bistand fra 

UNHCR, er en kilde til stor bekymring; 

Or. en 
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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 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

t) at behandle behovet for langsigtede, 

effektive og holdbare løsninger, som bør 

behandle de grundlæggende årsager til 

migration i Afrika i oprindelses‑  og 

transitlandene, og åbne sikre og lovlige 

ruter for migranter og asylansøgere, 

herunder ved hjælp af 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 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

smugling og menneskehandel ikke hindrer 

den fri bevægelighed i betragtning af 



smugling og menneskehandel ikke hindrer 

den fri bevægelighed i betragtning af 

regionens økonomiske udvikling 

regionens økonomiske udvikling 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra u 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

u) at fremskynde den fælles indsats, 

som EU, Den Afrikanske Union og FN gør 

for at forbedre beskyttelsen af migranter og 

flygtninge i Libyen, idet man er særligt 

opmærksom på sårbare personer; straks at 

foretage en tilbundsgående undersøgelse af 

påstandene om misbrug og umenneskelig 

behandling af migranter og flygtninge i 

Libyen af kriminelle grupper samt 

påstandene om slaveri; at udarbejde 

initiativer til at forhindre, at der opstår 

sådanne tilfælde i fremtiden; at forbedre 

forholdene for flygtninge og migranter i 

detentionscentre og indtrængende 

opfordre de libyske myndigheder til så 

hurtigt som muligt at lukke de faciliteter, 

som ikke er i overensstemmelse med 

internationale standarder; at fortsætte og 

fremskynde den støttede frivillige 

tilbagevenden og genbosættelsesindsatsen, 

som sker i samarbejde med FN og Den 

Afrikanske Union, idet det i denne 

sammenhæng understreges, at det er af 

yderste vigtighed, at det libyske krav om 

"udrejsevisum" afskaffes; at opfordre de 

libyske myndigheder til at bringe vilkårlige 

tilbageholdelser til ophør og til at undgå 

tilbageholdelse af sårbare personer, navnlig 

u) at fremskynde den fælles indsats, 

som EU, Den Afrikanske Union og FN gør 

for at forbedre beskyttelsen af migranter og 

flygtninge i Libyen, idet man er særligt 

opmærksom på sårbare personer; straks at 

foretage en tilbundsgående undersøgelse af 

påstandene om misbrug og umenneskelig 

behandling af migranter og flygtninge i 

Libyen af kriminelle grupper samt 

påstandene om slaveri; at udarbejde 

initiativer til at forhindre, at der opstår 

sådanne tilfælde i fremtiden; at lukke 

tilbageholdelsescentre og i mellemtiden 

sikre fuld adgang til 

tilbageholdelsescentre for internationale 

organisationer og forbedring af vilkårene 

for flygtninge og migranter i 

tilbageholdelsescentre samt fremskyndelse 

af den støttede frivillige tilbagevenden og 

genbosættelsesindsatsen, som sker i 

samarbejde med FN og Den Afrikanske 

Union, idet det i denne sammenhæng 

understreges, at det er af yderste vigtighed, 

at det libyske krav om "udrejsevisum" 

afskaffes; at opfordre de libyske 

myndigheder til at bringe vilkårlige 

tilbageholdelser til ophør og til at undgå 

tilbageholdelse af sårbare personer, navnlig 



børn; at sikre, at migranter behandles på en 

måde, som er i fuld overensstemmelse med 

de internationale 

menneskerettighedsstandarder og til at 

afsætte de nødvendige midler fra EU-

budgettet; at opfordre Libyen til at 

undertegne og ratificere 

Genèvekonventionen af 1951 om 

flygtninges status og den hertil hørende 

protokol af 1967; at sikre, at EU's 

grænsebistandsmission (EUBAM) i 

Libyen, EUNAVFOR MED operation 

Sophia og Frontex' operation Themis har 

fælles fokus på at gribe ind over for 

ulovlige aktiviteter, herunder smugling af 

migranter, menneskehandel og terrorisme i 

det centrale Middelhav; at sikre, at 

EUBAM i overensstemmelse med sit 

mandat bliver ved med aktivt at 

samarbejde med og bistå de libyske 

myndigheder på vigtige områder i 

forbindelse med grænseforvaltning, 

retshåndhævelse og det strafferetlige 

system i bredere forstand 

børn; at sikre, at migranter behandles på en 

måde, som er i fuld overensstemmelse med 

de internationale 

menneskerettighedsstandarder og til at 

afsætte de nødvendige midler fra EU-

budgettet; at opfordre Libyen til at 

undertegne og ratificere 

Genèvekonventionen af 1951 om 

flygtninges status og den hertil hørende 

protokol af 1967; at sikre, at EU's 

grænsebistandsmission (EUBAM) i 

Libyen, EUNAVFOR MED operation 

Sophia og Frontex' operation Themis har 

fælles fokus på at gribe ind over for 

ulovlige aktiviteter, herunder smugling af 

migranter, menneskehandel og terrorisme i 

det centrale Middelhav; at sikre, at 

EUBAM i overensstemmelse med sit 

mandat bliver ved med aktivt at 

samarbejde med og bistå de libyske 

myndigheder på vigtige områder i 

forbindelse med grænseforvaltning, 

retshåndhævelse og det strafferetlige 

system i bredere forstand 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra u a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ua) at sikre overholdelse af princippet 

om non-refoulement i forbindelse med 

alle aktiviteter, som støttes af EU, 

herunder i forbindelse med støtten til 

frivillig tilbagevenden; 

Or. en 
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Punkt 1 – litra u b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ub) at stoppe EU's 

grænsebistandsmission (EUBAM) i 

Libyen og EUNAVFOR MED operation 

SOPHIA i lyset af 

menneskerettighedskrænkelserne i 

Libyen; at anerkende Den Internationale 

Søfartsorganisations (IMO's) manglende 

anerkendelse af den libyske 

eftersøgnings- og redningszone og sikre 

bistand fra EU-aktører, herunder 

NGO'er, til personer, der befinder sig i 

havsnød i internationale farvande; 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra x a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 xa) at indefryse EU's finansiering og 

støtte til den libyske kystvagt og foretage 

en evaluering af EU's støtte til den libyske 

kystvagt, der tager højde for påstandene 

om menneskerettighedskrænkelser og 

hændelser til søs; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra ac 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

ac) at øge den internationale indsats for 

at bringe migrantsmuglings- og 

menneskehandelsnetværkene til ophør og 

intensivere bestræbelserne på at bekæmpe 

denne form for kriminalitet og retsforfølge 

gerningsmændene; at fortsætte og 

intensivere arbejdet i EUNAVFOR Med 

Operation Sophia med henblik på at 

ødelægge menneskehandlernes og -

smuglernes forretningsmodel, udvikle den 

libyske kystvagts kapacitet og støtte 

gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 

resolutioner om våbenembargo og ulovlig 

oliehandel; at fortsætte med at yde støtte til 

Libyen gennem de civile FSFP-missioner; 

at øge de eftersøgnings- og 

redningskapaciteter, der er rettet mod 

mennesker i nød, og de kapaciteter, som 

skal anvendes af alle stater, samt anerkende 

den støtte, der ydes af private aktører og 

NGO'er i forbindelse med gennemførelsen 

af redningsaktioner på havet og på land 

inden for rammerne af de eksisterende 

internationale retlige rammer og 

sikkerhedsspørgsmål 

ac) at øge den internationale indsats for 

at bringe migrantsmuglings- og 

menneskehandelsnetværkene til ophør og 

intensivere bestræbelserne på at bekæmpe 

denne form for kriminalitet og retsforfølge 

gerningsmændene; at støtte 

gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds 

resolutioner om våbenembargo og ulovlig 

oliehandel; at fortsætte med at yde støtte til 

Libyen gennem de civile FSFP-missioner; 

at øge de EU-eftersøgnings- og 

redningskapaciteter, der er rettet mod 

mennesker i nød, og de kapaciteter, som 

skal anvendes af alle stater, samt anerkende 

den støtte, der ydes af private aktører og 

NGO'er i forbindelse med gennemførelsen 

af redningsaktioner på havet og på land 

inden for rammerne af de eksisterende 

internationale retlige rammer og 

sikkerhedsspørgsmål 
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Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra ae 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

ae) at give udtryk for sin bekymring 

over den voksende tilstedeværelse af Daesh 

i Libyen, som destabiliserer landet og truer 

såvel nabolandene som EU 

ae) at give udtryk for sin bekymring 

over den voksende tilstedeværelse af Daesh 

og af andre terrorgrupper i Libyen, som 

destabiliserer landet og truer såvel 

nabolandene som EU 

Or. en 

 

 


