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23.5.2018 A8-0159/7 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere declarația 

Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului din 14 noiembrie 2017 

privind suferința migranților din Libia ca 

un ultraj pentru conștiința omenirii, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere raportul Oficiului 

Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului din aprilie 2018, 

intitulat „Abuz în spatele gratiilor: 

detenție arbitrară și ilegală în Libia”, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ka. întrucât returnarea forțată de 

către Niger în Libia a cel puțin 132 de 

sudanezi care au primit asistență din 

partea UNHCR reprezintă o sursă de 

profundă îngrijorare; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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-

(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 

deschidă căi sigure și legale pentru 

migranți și solicitanți de azil, inclusiv prin 
relocări prin intermediul Mecanismului de 

tranzit de urgență sau prin 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, 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 
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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; 

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; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera u 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(u) să intensifice eforturile comune 

depuse de UE, Uniunea Africană și ONU 

pentru a îmbunătăți protecția migranților și 

a refugiaților în Libia, acordând o atenție 

deosebită persoanelor vulnerabile; să 

investigheze imediat și în mod aprofundat 

acuzațiile referitoare la abuzuri și 

tratamente inumane la adresa migranților și 

refugiaților în Libia de către grupuri 

infracționale, precum și acuzațiile de 

sclavie; să elaboreze inițiative pentru a 

preveni astfel de incidente pe viitor; să 

îmbunătățească condițiile refugiaților și 

ale migranților aflați în centrele de 

detenție și să îndemne autoritățile libiene 

să închidă cât mai curând posibil 

structurile care se dovedesc a nu fi în 

conformitate cu standardele 

internaționale; să continue și să 

intensifice eforturile de returnare voluntară 

asistată și de relocare depuse în cooperare 

cu ONU și cu Uniunea Africană, subliniind 

în acest context importanța eliminării 

cerinței libiene privind „vizele de ieșire”; 

să încurajeze autoritățile libiene să pună 

capăt detențiilor arbitrare și să evite 

detenția persoanelor vulnerabile, în special 

(u) să intensifice eforturile comune 

depuse de UE, Uniunea Africană și ONU 

pentru a îmbunătăți protecția migranților și 

a refugiaților în Libia, acordând o atenție 

deosebită persoanelor vulnerabile; să 

investigheze imediat și în mod aprofundat 

acuzațiile referitoare la abuzuri și 

tratamente inumane la adresa migranților și 

refugiaților în Libia de către grupuri 

infracționale, precum și acuzațiile de 

sclavie; să elaboreze inițiative pentru a 

preveni astfel de incidente pe viitor; să 

închidă centrele de detenție și, în același 

timp, să asigure accesul deplin al 

organizațiilor internaționale la acestea, să 

îmbunătățească condițiile refugiaților și 

ale migranților aflați în centrele de 

detenție și să intensifice eforturile de 

returnare voluntară asistată și de relocare 

depuse în cooperare cu ONU și cu Uniunea 

Africană, subliniind în acest context 

importanța eliminării cerinței libiene 

privind „vizele de ieșire”; să încurajeze 

autoritățile libiene să pună capăt detențiilor 

arbitrare și să evite detenția persoanelor 

vulnerabile, în special a copiilor; să se 

asigure că migranții sunt tratați 
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a copiilor; să se asigure că migranții sunt 

tratați respectându-se pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului și să aloce fondurile necesare din 

bugetul UE în acest scop; să invite Libia să 

semneze și să ratifice Convenția de la 

Geneva din 1951 privind statutul 

refugiaților și Protocolul din 1967 la 

aceasta; să se asigure că misiunea UE de 

asistență la frontieră (EUBAM) în Libia, 

operațiunea Sophia a EUNAVFOR MED și 

operațiunea Themis a Frontex se 

concentrează în comun asupra modului în 

care pot fi eliminate activitățile ilicite, 

inclusiv introducerea ilegală de migranți, 

traficul de ființe umane și terorismul în 

zona central-mediteraneeană; să se asigure 

că EUBAM, în conformitate cu mandatul 

său, se implică în continuare activ și acordă 

asistență autorităților libiene în domenii 

prioritare legate de gestionarea frontierelor, 

aplicarea legii și sistemul mai amplu de 

justiție penală; 

respectându-se pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului și să aloce fondurile necesare din 

bugetul UE în acest scop; să invite Libia să 

semneze și să ratifice Convenția de la 

Geneva din 1951 privind statutul 

refugiaților și Protocolul din 1967 la 

aceasta; să se asigure că misiunea UE de 

asistență la frontieră (EUBAM) în Libia, 

operațiunea Sophia a EUNAVFOR MED și 

operațiunea Themis a Frontex se 

concentrează în comun asupra modului în 

care pot fi eliminate activitățile ilicite, 

inclusiv introducerea ilegală de migranți, 

traficul de ființe umane și terorismul în 

zona central-mediteraneeană; să se asigure 

că EUBAM, în conformitate cu mandatul 

său, se implică în continuare activ și acordă 

asistență autorităților libiene în domenii 

prioritare legate de gestionarea frontierelor, 

aplicarea legii și sistemul mai amplu de 

justiție penală; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ua (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ua) să asigure respectarea principiului 

nereturnării în toate activitățile sprijinite 

de UE, inclusiv returnările voluntare 

asistate; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ub (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (ub) să oprească misiunea UE de 

asistență la frontieră (EUBAM) în Libia 

și operația SOPHIA a EUNAVFOR 

MED, având în vedere încălcările 

drepturilor omului în Libia; să admită 

nerecunoașterea de către Organizația 

Maritimă Internațională (OMI) a zonei 

libiene de căutare și salvare (SAR) și să 

asigure că persoanele aflate în pericol pe 

mare primesc asistență în apele 

internaționale din partea organismelor 

UE, inclusiv a ONG-urilor; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera xa (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (xa)  să înghețe finanțarea și sprijinul 

acordat de UE pazei de coastă libiene și să 

efectueze o evaluare a sprijinului acordat 

de aceasta pazei de coastă libiene care ar 

trebui să țină seama de afirmațiile privind 

încălcarea drepturilor omului și 

incidentele de pe mare; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ac 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(ac) să intensifice eforturile 

internaționale de dizolvare a rețelelor de 

introducere ilegală de migranți și trafic de 

ființe umane, să intensifice eforturile de 

combatere a acestor infracțiuni și să îi 

aducă pe autori în fața justiției; să continue 

și să intensifice activitatea operațiunii 

Sophia a EUNAVFOR Med de a perturba 

modelul de afaceri al traficanților și al 

persoanelor care introduc ilegal migranți, 

de a dezvolta capacitatea pazei de coastă 

libiene și de a sprijini punerea în aplicare a 

rezoluțiilor Consiliului de Securitate al 

ONU privind embargoul asupra armelor și 

traficul ilicit de petrol; să continue să 

sprijine Libia prin intermediul misiunilor 

civile desfășurate în cadrul PSAC; să 

crească capacitățile de căutare și salvare a 

persoanelor aflate în pericol și capacitățile 

care trebuie utilizate de către toate statele 

membre și să recunoască sprijinul oferit de 

actorii privați și ONG-uri în desfășurarea 

operațiunilor de salvare pe mare și pe 

uscat, având în vedere cadrul juridic 

internațional existent și problemele legate 

de securitate; 

(ac) să intensifice eforturile 

internaționale de dizolvare a rețelelor de 

introducere ilegală de migranți și trafic de 

ființe umane, să intensifice eforturile de 

combatere a acestor infracțiuni și să îi 

aducă pe autori în fața justiției; să sprijine 

punerea în aplicare a rezoluțiilor 

Consiliului de Securitate al ONU privind 

embargoul asupra armelor și traficul ilegal 

de petrol; să continue să sprijine Libia prin 

intermediul misiunilor civile desfășurate în 

cadrul PSAC; să crească capacitățile UE de 

căutare și salvare a persoanelor aflate în 

pericol și capacitățile care trebuie utilizate 

de către toate statele membre și să 

recunoască sprijinul oferit de actorii privați 

și ONG-uri în desfășurarea operațiunilor de 

salvare pe mare și pe uscat, ținând seama 

de cadrul juridic internațional existent și 

problemele legate de securitate; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Libia 

2018/2017(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera ae 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(ae) să își exprime preocuparea față de 

prezența crescândă a Daesh în Libia, care 

destabilizează țara și amenință țările 

învecinate, precum și UE; 

(ae) să își exprime preocuparea față de 

prezența crescândă a Daesh și a altor 

grupuri teroriste în Libia, care 

destabilizează țara și amenință țările 

învecinate, precum și UE; 

Or. en 

 

 


