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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

23.5.2018 A8-0159/1 

Muudatusettepanek  1 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse Liibüas 29.–30. 

novembril 2010. aastal toimunud 

kolmandat Aafrika ja ELi tippkohtumist, 

kus Liibüa valitsus taotles ELilt rohkem 

rahalist toetust, et võidelda tõhusalt 

ebaseadusliku rände vastu; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0159/2 

Muudatusettepanek  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  I a. arvestades, et sõjaline sekkumine 

2011. aasta märtsis ja sellele järgnenud 

endise diktaatori kukutamine on olukorda 

Liibüas teravdanud, halvendades sealseid 

elamistingimusi ja muutes selle rändajate 

transiidiriigiks;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0159/3 

Muudatusettepanek  3 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt s 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

s) kiirendada jõupingutusi seoses 

ELi rahastatud ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ameti erakorralise 

evakueerimise mehhanismiga, mis on 

võimaldanud ligikaudu tuhande kõige 

haavatavama kaitset vajava pagulase 

evakueerimist Liibüast; ergutab Liibüa 

asjaomaseid asutusi suurendama nende 

kodakondsusriikide arvu, kellega Liibüa 

praegu võimaldab ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ametil töötada; 

 välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0159/4 

Muudatusettepanek  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt t 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

t) tegeleda ebaseadusliku rändega 

Liibüast ja Liibüa kaudu, pidades silmas 

vajadust pikaajaliste, tõhusate ja toimivate 

lahenduste järele, mis peaksid olema 

suunatud rände algpõhjustele Aafrikas 

päritolu- ja transiidiriikides ning 

määratlema õigusliku aluse 

rahvusvahelise rände protsessidele, mis 

praegu piirduvad ümberasustamisega 

erakorralise transiidi mehhanismi kaudu 

ja otseste ümberasustamistega; suunata 

ELi jõupingutused sisserännanute 

kaitsmisele Liibüas; aidata Liibüa 

ametiasutustel tagada riigisiseste põgenike 

kodudesse tagasipöördumine ja toetada 

kohalikke kogukondi probleemidega 

toimetulekul, tagades samas, et riigisiseste 

põgenike tagasipöördumine ei tähenda 

üksnes rahalise hüvitise andmist, mis 

soosib mitmesuguseid relvarühmitusi ja 

õigust naasta; anda rahvusvahelisele 

üldsusele teada vajadusest võtta meetmeid 

arengu- ja julgeolekuprobleemide 

lahendamiseks Liibüa ja Saheli-Sahara 

piirkonnas, kaasa arvatud vahendid 

inimkaubanduse ning rändajate salaja üle 

piiri toimetamise vastu võitlemiseks; 

tagada, et meetmed võitluseks inimeste 

ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja 

inimkaubanduse vastu ei takista 

liikumisvabadust, mis on vajalik piirkonna 

t) tegeleda ebaseadusliku rändega 

Liibüast ja Liibüa kaudu, pidades silmas 

vajadust pikaajaliste, tõhusate ja toimivate 

lahenduste järele, mis peaksid olema 

suunatud rände algpõhjustele Aafrikas 

päritolu- ja transiidiriikides; suunata ELi 

jõupingutused sisserännanute kaitsmisele 

Liibüas; aidata Liibüa ametiasutustel 

tagada riigisiseste põgenike kodudesse 

tagasipöördumine ja toetada kohalikke 

kogukondi probleemidega toimetulekul, 

tagades samas, et riigisiseste põgenike 

tagasipöördumine ei tähenda üksnes 

rahalise hüvitise andmist, mis soosib 

mitmesuguseid relvarühmitusi ja õigust 

naasta; anda rahvusvahelisele üldsusele 

teada vajadusest võtta meetmeid arengu- ja 

julgeolekuprobleemide lahendamiseks 

Liibüa ja Saheli-Sahara piirkonnas, kaasa 

arvatud vahendid inimkaubanduse ning 

rändajate salaja üle piiri toimetamise vastu 

võitlemiseks; tagada, et meetmed 

võitluseks inimeste ebaseadusliku üle piiri 

toimetamise ja inimkaubanduse vastu ei 

takista liikumisvabadust, mis on vajalik 

piirkonna majanduslikuks arenguks; 
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majanduslikuks arenguks; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Muudatusettepanek  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt w 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

w) toetada püsivat lahendust Liibüa 

enam kui 180 000 riigisisese põgeniku, 

sealhulgas hinnanguliselt 40 000 Tawergha 

endise elaniku jaoks, luues ümberasumise 

võimalusi või hõlbustades ohutut 

kodudesse tagasi pöördumist ning 

suurendades selleks toetust ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ametile ja Rahvusvahelisele 

Migratsiooniorganisatsioonile; 

w) toetada püsivat lahendust Liibüa 

enam kui 180 000 riigisisese põgeniku, 

sealhulgas hinnanguliselt 40 000 Tawergha 

endise elaniku jaoks, luues sisemise 

ümberasumise võimalusi või hõlbustades 

ohutut kodudesse tagasi pöördumist ning 

suurendades selleks toetust ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ametile ja Rahvusvahelisele 

Migratsiooniorganisatsioonile; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

23.5.2018 A8-0159/6 

Muudatusettepanek  6 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Soovitus nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Liibüa kohta 

2018/2017(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 – alapunkt w a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  w a) nõuda, et Liibüa teeks ELi ja selle 

liikmesriikidega tõhusamat koostööd 

nende isikute tagasisaatmisel, kellele ei 

anta luba jääda ELi või liikmesriikidesse; 

luua koos Liibüaga mehhanism, mis 

aitaks lihtsustada selliste isikute Liibüasse 

tagasi saatmist; 

Or. en 

 

 


