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23.5.2018 A8-0159/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 13 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na třetí summit Afrika-

EU, jenž se konal v Libyi ve dnech 29.–30. 

listopadu 2010 a na němž libyjská vláda 

požádala EU o zvýšení finanční podpory 

na účinný boj proti nelegální migraci; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že vojenská 

intervence, k níž došlo v březnu 2011, a 

následné odstranění bývalého diktátora 

situaci v zemi zhoršily a že došlo i ke 

zhoršení životních podmínek a Libye se 

stala tranzitní zemí pro migranty; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. s 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

s) urychlit úsilí týkající se nouzového 

evakuačního mechanismu UNHCR 

financovaného z prostředků EU, který 

umožnil evakuaci přibližně 1 000 

nejzranitelnějších uprchlíků, kteří 

potřebovali ochranu, z Libye; přesvědčit 

libyjské partnery, aby rozšířili nynější 

škálu osob s různou státní příslušností, s 

nimiž v současné době Libye umožňuje 

UNHCR pracovat; 

vypouští se 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. t 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

t) zabývat se otázkou nelegální 

migrace přes Libyi a z Libye vzhledem k 

potřebě mít dlouhodobá, účinná a 

životaschopná řešení, která by měla řešit 

hlavní příčiny migrace v Africe v zemích 

původu a v tranzitních zemích a definovat 

právní základ pro mezinárodní migrační 

procesy, které se v současné době 

zakládají na přesídlení prostřednictvím 

mechanismu nouzového tranzitu nebo na 

přímém přesídlení; úsilí EU směřovat k 

ochraně migrantů v Libyi; pomoci 

libyjským orgánům zajistit návrat vnitřně 

vysídlených osob do jejich domovů a 

podpořit místní komunity při řešení 

problémů a současně zajistit, aby návrat 

vnitřně vysídlených osob nepředstavoval 

výměnu peněžní náhrady, která podporuje 

různé milice, za právo na návrat; upozornit 

mezinárodní společenství na potřebu 

opatření k řešení problémů v Libyi a 

sahelsko-saharské oblasti, pokud jde o 

rozvoj, lidská práva a bezpečnost, včetně 

prostředků boje proti obchodování s lidmi 

a převaděčství migrantů; zajistit, aby 

opatření v oblasti boje proti převaděčství a 

obchodování s lidmi nebránila volnému 

pohybu s ohledem na hospodářský rozvoj 

oblasti; 

t) zabývat se otázkou nelegální 

migrace přes Libyi a z Libye vzhledem k 

potřebě mít dlouhodobá, účinná a 

životaschopná řešení, která by měla řešit 

hlavní příčiny migrace v Africe v zemích 

původu a v tranzitních zemích; úsilí EU 

směřovat k ochraně migrantů v Libyi; 

pomoci libyjským orgánům zajistit návrat 

vnitřně vysídlených osob do jejich domovů 

a podpořit místní komunity při řešení 

problémů a současně zajistit, aby návrat 

vnitřně vysídlených osob nepředstavoval 

výměnu peněžní náhrady, která podporuje 

různé milice, za právo na návrat; upozornit 

mezinárodní společenství na potřebu 

opatření k řešení problémů v Libyi a 

sahelsko-saharské oblasti, pokud jde o 

rozvoj, lidská práva a bezpečnost, včetně 

prostředků boje proti obchodování s lidmi 

a převaděčství migrantů; zajistit, aby 

opatření v oblasti boje proti převaděčství a 

obchodování s lidmi nebránila volnému 

pohybu s ohledem na hospodářský rozvoj 

oblasti; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. w 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

w) podporovat udržitelné řešení pro 

více než 180 000 vnitřně vysídlených osob 

v Libyi, včetně přibližně 40 000 bývalých 

obyvatel Tawarghy, a to pomocí 

případného přesídlení nebo umožnění 

bezpečného návratu do jejich domovů a 

prostřednictvím zvýšení účelové podpory 

pro UNHCR a IOM; 

w) podporovat udržitelné řešení pro 

více než 180 000 vnitřně vysídlených osob 

v Libyi, včetně přibližně 40 000 bývalých 

obyvatel Tawarghy, a to pomocí 

případného vnitřního přesídlení nebo 

umožnění bezpečného návratu do jejich 

domovů a prostřednictvím zvýšení účelové 

podpory pro UNHCR a IOM; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Doporučení Radě, Komisi a ESVČ ohledně Libye 

2018/2017(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 – písm. w a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 wa) požadovat po Libyi, aby účinněji 

spolupracovala s EU a jejími členskými 

státy, pokud jde o navracení osob, kterým 

bylo odepřeno právo zůstat v EU nebo v 

jejích členských státech; vytvořit s Libyí 

mechanismy usnadňující navracení těchto 

osob do Libye; 

Or. en 

 

 


