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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

23.5.2018 A8-0159/1 

Τροπολογία  1 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την τρίτη σύνοδο 

κορυφής Αφρικής-ΕΕ, η οποία διεξήχθη 

στη Λιβύη στις 29-30 Νοεμβρίου 2010, 

κατά τη διάρκεια της οποίας η 

κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομική στήριξη 

από την ΕΕ για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης· 

  

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

23.5.2018 A8-0159/2 

Τροπολογία  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

στρατιωτική επέμβαση του Μαρτίου 2011 

και η επακόλουθη απομάκρυνση του 

πρώην δικτάτορα, επιδείνωσε την 

κατάσταση στη Λιβύη, επιδεινώνοντας 

τις συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό 

της χώρας και τη μετατροπή της σε χώρα 

διέλευσης για τους μετανάστες· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Τροπολογία  3 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ιθ) να επισπεύσουν τις προσπάθειες 

όσον αφορά τον μηχανισμό εκκένωσης 

έκτακτης ανάγκης της UNHCR που 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ και που 

επέτρεψε σε περίπου 1 000 πλέον 

ευάλωτους πρόσφυγες οι οποίοι χρήζουν 

προστασίας να αποχωρήσουν από τη 

Λιβύη· να ενθαρρύνουν τους ομολόγους 

της Λιβύης να αυξήσουν τον σημερινό 

αριθμό εθνικοτήτων με τις οποίες η 

Λιβύη επιτρέπει επί του παρόντος στην 

UNHCR να συνεργάζεται· 

 διαγράφεται 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Τροπολογία  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κ) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 

παράτυπης μετανάστευσης μέσω της 

Λιβύης και από αυτή, έχοντας κατά νου 

την ανάγκη για μακροπρόθεσμες, 

αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης στην 

Αφρική, στις χώρες προέλευσης και 

διέλευσης και να καθορίσουν τη νομική 

βάση για τις διεργασίες διεθνούς 

μετανάστευσης, και να δημιουργήσουν 

νόμιμους διαύλους για τη μετανάστευση 

προς την Ευρώπη, οι οποίοι επί του 

παρόντος βασίζονται σε 

μετεγκαταστάσεις μέσω του μηχανισμού 

διέλευσης έκτακτης ανάγκης ή άμεσες 

επανεγκαταστάσεις· να εστιάσουν τις 

προσπάθειες της ΕΕ στην προστασία των 

μεταναστών στη Λιβύη· να παράσχουν 

βοήθεια στις λιβυκές αρχές για την 

εξασφάλιση της επιστροφής των 

εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας 

(IDP) στις εστίες τους και για τη στήριξη 

των τοπικών κοινοτήτων για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 

επιστροφή των εκτοπισθέντων στο 

εσωτερικό της χώρας δεν συνιστά απλώς 

ανταλλαγή με χρηματική αποζημίωση που 

ευνοεί τις διάφορες πολιτοφυλακές και το 

δικαίωμα επιστροφής· να προειδοποιήσουν 

κ) να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 

παράτυπης μετανάστευσης μέσω της 

Λιβύης, έχοντας κατά νου την ανάγκη να 

εξευρεθούν μακροπρόθεσμες, 

αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης στην Αφρική, στις χώρες 

καταγωγής και διέλευσης· να εστιάσουν τις 

προσπάθειες της ΕΕ στην προστασία των 

μεταναστών στη Λιβύη· να παράσχουν 

βοήθεια στις λιβυκές αρχές για την 

εξασφάλιση της επιστροφής των 

εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας 

(IDP) στις εστίες τους και για τη στήριξη 

των τοπικών κοινοτήτων για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 

επιστροφή των εκτοπισθέντων στο 

εσωτερικό της χώρας δεν συνιστά απλώς 

ανταλλαγή με χρηματική αποζημίωση που 

ευνοεί τις διάφορες πολιτοφυλακές και το 

δικαίωμα επιστροφής· να προειδοποιήσουν 

τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη λήψης 

μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις ανάπτυξης, ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ασφάλειας στη Λιβύη και 

την περιφέρεια του Σαχέλ-Σαχάρας, 

περιλαμβανομένων και μέσων για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

της παράνομης διακίνησης μεταναστών· να 
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τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη λήψης 

μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις ανάπτυξης, ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ασφάλειας στη Λιβύη και 

την περιφέρεια του Σαχέλ-Σαχάρας, 

περιλαμβανομένων και μέσων για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

της παράνομης διακίνησης μεταναστών· να 

εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής· 

εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

δεν εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Τροπολογία  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κγ) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κγ) να υποστηρίξουν μια βιώσιμη λύση 

για τα περισσότερα από 180 000 

εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στη Λιβύη, 

περιλαμβανομένων περίπου 40 000 πρώην 

κατοίκων της Tawergha, μέσω 

δυνατοτήτων επανεγκατάστασης ή 

διευκόλυνσης των ασφαλών επιστροφών 

στα σπίτια τους και μέσω αυξημένης 

υποστήριξης προς την UNHCR και τον 

ΔΟΜ για τον σκοπό αυτό· 

κγ) να υποστηρίξουν μια βιώσιμη λύση 

για τα περισσότερα από 180 000 

εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στη Λιβύη, 

περιλαμβανομένων περίπου 40 000 πρώην 

κατοίκων της Tawergha, μέσω 

δυνατοτήτων εσωτερικής 

επανεγκατάστασης ή διευκόλυνσης των 

ασφαλών επιστροφών στα σπίτια τους και 

μέσω αυξημένης υποστήριξης προς την 

UNHCR και τον ΔΟΜ για τον σκοπό 

αυτό· 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Τροπολογία  6 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τη Λιβύη 

2018/2017(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 – στοιχείο κγ α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  κγ α) να απαιτήσει από τη Λιβύη 

αποτελεσματικότερη συνεργασία με την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε σχέση με 

την επιστροφή των προσώπων που έχουν 

στερηθεί το δικαίωμα παραμονής στην 

ΕΕ ή τα κράτη μέλη της· να δημιουργήσει 

μηχανισμούς με τη Λιβύη και να 

διευκολυνθεί η επιστροφή των ατόμων 

αυτών στη Λιβύη· 

Or. en 

 

 


