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23.5.2018 A8-0159/7 

Amendement  7 

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

Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Dimitrios 

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

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de verklaring van de Hoge 

Commissaris van de VN voor de 

mensenrechten van 14 november 2017 

over het lijden van migranten in Libië dat 

het geweten van de mensheid kwelt, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Stefan Eck, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien het verslag van het Bureau 

van de Hoge Commissaris voor de 

mensenrechten van april 2018, getiteld 

"Misbruik achter de tralies: willekeurige 

en onwettige detentie in Libië", 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

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

2018/2017(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat het feit dat Niger 

minstens 132 Soedanezen die hulp van de 

UNHCR kregen, onder dwang naar Libië 

heeft teruggestuurd, een bron van grote 

zorg is; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese 

namens de GUE/NGL-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 

(t) te helpen zorgen voor een 

duurzame, doeltreffende en werkbare 

oplossing die de dieperliggende oorzaken 

van migratie in Afrika in de landen van 

herkomst en transit moet aanpakken en 

migranten en asielzoekers veilige en 

wettelijke routes moet bieden, onder meer 

door 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 
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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; 

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; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-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 u 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(u) de gezamenlijke inspanningen van 

de EU, de Afrikaanse Unie en de VN om 

de bescherming van migranten en 

vluchtelingen in Libië op te voeren, 

waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 

aan kwetsbare individuen; onmiddellijk 

een diepgaand onderzoek in te stellen naar 

de aantijgingen van mishandeling en 

onmenselijke behandeling van migranten 

en vluchtelingen in Libië door criminele 

groepen, alsook naar klachten wegens 

slavernijpraktijken; initiatieven te 

ontwikkelen om ervoor te zorgen dat 

dergelijke incidenten zich in de toekomst 

niet meer voordoen; de omstandigheden 

van vluchtelingen en migranten in 

detentiecentra te verbeteren en er bij de 

Libische autoriteiten op aan te dringen de 

voorzieningen die niet in 

overeenstemming met internationale 

normen blijken te zijn, zo spoedig 

mogelijk te sluiten; de in samenwerking 

met de VN en de Afrikaanse Unie 

geleverde inspanningen op het gebied van 

begeleide vrijwillige terugkeer en 

hervestiging te blijven voortzetten en op te 

voeren en in deze context het belang niet 

(u) de gezamenlijke inspanningen van 

de EU, de Afrikaanse Unie en de VN om 

de bescherming van migranten en 

vluchtelingen in Libië op te voeren, 

waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 

aan kwetsbare individuen; onmiddellijk 

een diepgaand onderzoek in te stellen naar 

de aantijgingen van mishandeling en 

onmenselijke behandeling van migranten 

en vluchtelingen in Libië door criminele 

groepen, alsook naar klachten wegens 

slavernijpraktijken; initiatieven te 

ontwikkelen om ervoor te zorgen dat 

dergelijke incidenten zich in de toekomst 

niet meer voordoen; detentiefaciliteiten te 

sluiten en er ondertussen voor te zorgen 

dat internationale organisaties volledige 

toegang tot detentiecentra krijgen, de 

omstandigheden van vluchtelingen en 

migranten in detentiecentra te verbeteren, 

en de in samenwerking met de VN en de 

Afrikaanse Unie geleverde inspanningen 

op het gebied van begeleide vrijwillige 

terugkeer en hervestiging op te voeren en 

in deze context het belang niet uit het oog 

te verliezen van de afschaffing van de 

Libische vereiste van "uitreisvisa; de 
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uit het oog te verliezen van de afschaffing 

van de Libische vereiste van "uitreisvisa; 

de Libische autoriteiten aan te moedigen 

een halt toe te roepen aan willekeurige 

detentie en de detentie van kwetsbare 

personen, met name kinderen, te 

vermijden; ervoor te zorgen dat migranten 

worden behandeld op een manier die 

overeenstemt met de relevante 

internationale mensenrechtennormen en de 

noodzakelijke financiering van de EU-

begroting eraan toe te kennen; Libië te 

verzoeken het Verdrag van Genève 

betreffende de status van vluchtelingen van 

1951 en het protocol daarbij van 1967 te 

tekenen en te ratificeren; ervoor te zorgen 

dat de EU-missie voor bijstandverlening 

inzake grensbeheer (EUBAM) in Libië en 

EUNAVFOR MED (operation Sophia) 

zich gezamenlijk richten op hoe een halt 

kan worden toegeroepen aan illegale 

activiteiten, waaronder de smokkel van 

migranten, mensenhandel en terrorisme in 

het centrale Middellandse Zeegebied; 

ervoor te zorgen dat EUBAM, 

overeenkomstig haar mandaat, actief blijft 

samenwerken met en bijstand verleent aan 

de Libische instanties op prioritaire 

gebieden ten aanzien van grensbeheer, 

wetshandhaving en het bredere 

strafrechtssysteem; 

Libische autoriteiten aan te moedigen een 

halt toe te roepen aan willekeurige detentie 

en de detentie van kwetsbare personen, met 

name kinderen, te vermijden; ervoor te 

zorgen dat migranten worden behandeld op 

een manier die overeenstemt met de 

relevante internationale 

mensenrechtennormen en de noodzakelijke 

financiering van de EU-begroting eraan toe 

te kennen; Libië te verzoeken het Verdrag 

van Genève betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951 en het protocol 

daarbij van 1967 te tekenen en te 

ratificeren; ervoor te zorgen dat de EU-

missie voor bijstandverlening inzake 

grensbeheer (EUBAM) in Libië en 

EUNAVFOR MED (operation Sophia) 

zich gezamenlijk richten op hoe een halt 

kan worden toegeroepen aan illegale 

activiteiten, waaronder de smokkel van 

migranten, mensenhandel en terrorisme in 

het centrale Middellandse Zeegebied; 

ervoor te zorgen dat EUBAM, 

overeenkomstig haar mandaat, actief blijft 

samenwerken met en bijstand verleent aan 

de Libische instanties op prioritaire 

gebieden ten aanzien van grensbeheer, 

wetshandhaving en het bredere 

strafrechtssysteem; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-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 u bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (u bis) ervoor te zorgen dat het non-

refoulementbeginsel bij alle door de EU 

gesteunde activiteiten, met inbegrip van 

begeleide vrijwillige terugkeer, in acht 

wordt genomen; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-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 u ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (u ter) de EU-missie voor 

bijstandverlening inzake grensbeheer 

(EUBAM) in Libië en EUNAVFOR MED 

(operation Sophia) stop te zetten gezien de 

mensenrechtenschendingen in Libië; de 

niet-erkenning van het Libische 

opsporings- en reddingsgebied (SAR) 

door de Internationale Maritieme 

Organisatie (IMO) te onderschrijven en 

ervoor te zorgen dat mensen die op zee in 

nood verkeren, in internationale wateren 

bijstand krijgen van EU-actoren, met 

inbegrip van ngo's; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-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 x bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  (x bis) de financiering en hulp van de EU 

voor de Libische kustwacht bevriezen en 

de EU-steun aan de Libische kustwacht 

evalueren, rekening houdend met de 

beschuldigingen van 

mensenrechtenschendingen en incidenten 

op zee; 

Or. en 



 

AM\1153925NL.docx  PE621.612v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.5.2018 A8-0159/15 

Amendement  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-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 ac 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ac) internationale inspanningen op te 

voeren om netwerken op het gebied van 

migrantensmokkel en mensenhandel op te 

rollen en inspanningen ter bestrijding van 

deze misdrijven te intensiveren en de 

daders voor de rechter te brengen; de 

activiteiten van EUNAVFOR MED 

(operation Sophia) voort te zetten en te 

intensiveren om het bedrijfsmodel van 

mensenhandelaars en -smokkelaars te 

verstoren, de capaciteit van de Libische 

kustwacht te vergroten en de uitvoering 

van de resoluties van de VN-

Veiligheidsraad over het wapenembargo en 

illegale handel in olie te ondersteunen; 

Libië te blijven ondersteunen door middel 

van civiele GVDB-missies; aan te dringen 

op een grotere opsporings- en 

reddingscapaciteit voor personen in nood, 

de inzet van een grotere capaciteit door 

alle staten en de erkenning van de 

ondersteuning door particuliere actoren en 

ngo's bij het uitvoeren van 

reddingsoperaties op zee en op het land, 

rekening houdend met het bestaande 

internationale rechtskader en 

veiligheidskwesties; 

(ac) internationale inspanningen op te 

voeren om netwerken op het gebied van 

migrantensmokkel en mensenhandel op te 

rollen en inspanningen ter bestrijding van 

deze misdrijven te intensiveren en de 

daders voor de rechter te brengen; de 

uitvoering van de resoluties van de VN-

Veiligheidsraad over het wapenembargo en 

illegale handel in olie te ondersteunen; 

Libië te blijven ondersteunen door middel 

van civiele GVDB-missies; aan te dringen 

op een grotere EU-opsporings- en 

reddingscapaciteit voor personen in nood, 

en de erkenning van de ondersteuning door 

particuliere actoren en ngo's bij het 

uitvoeren van reddingsoperaties op zee en 

op het land, rekening houdend met het 

bestaande internationale rechtskader en 

veiligheidskwesties; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

namens de GUE/NGL-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 ae 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(ae) gehoor te geven aan de bezorgdheid 

van het Parlement over de toenemende 

aanwezigheid van Daesh in Libië, hetgeen 

het land destabiliseert en een bedreiging 

vormt voor de buurlanden en de EU; 

(ae) gehoor te geven aan de bezorgdheid 

van het Parlement over de toenemende 

aanwezigheid van Daesh en andere 

terroristische groeperingen in Libië, 

hetgeen het land destabiliseert en een 

bedreiging vormt voor de buurlanden en de 

EU; 

Or. en 

 

 


