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23.5.2018 A8-0159/1 

Pakeitimas 1 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 

29–30 d. Libijoje vykusį trečiąjį Afrikos ir 

ES aukščiausiojo lygio susitikimą, kurio 

metu Libijos vyriausybė paprašė ES 

didesnės finansinės paramos, kad būtų 

galima veiksmingai kovoti su neteisėta 

migracija; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Pakeitimas 2 

Jörg Meuthen, James Carver 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ia. kadangi 2011 m. kovo mėn. karinė 

intervencija ir po jos ėjęs buvusio 

diktatoriaus pašalinimas apsunkino padėtį 

Libijoje: gyvenimo sąlygos šalyje 

pablogėjo, o ji pati virto migrantų tranzito 

šalimi; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Pakeitimas 3 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies s punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

s) paspartinti pastangas, susijusias 

su ES finansuojamu UNHCR skubios 

evakuacijos mechanizmu, kurį naudojant 

iš Libijos pavyko evakuoti 1 000 

pažeidžiamiausių pabėgėlių, kuriems buvo 

būtina apsauga; paraginti Libijoje 

esančias Libijos partnerius išplėsti esamą 

pilietybių, su kuriomis šiuo metu Libija 

leidžia UNHCR dirbti, sąrašą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Pakeitimas 4 

Jörg Meuthen, James Carver 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies t punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

t) spręsti neteisėtos migracijos per 

Libiją ir iš Libijos klausimą, atsižvelgiant į 

tai, kad reikia rasti ilgalaikių, veiksmingų 

ir perspektyvių sprendimų, kurie turėtų 

apimti kovą su pagrindinėmis migracijos 

Afrikoje kilmės ir tranzito šalyse 

priežastimis, ir apibrėžti tarptautinės 

migracijos procesų, šiuo metu grindžiamų 

perkėlimu taikant skubaus perkėlimo 

mechanizmą arba tiesioginiu perkėlimu, 

teisinį pagrindą; sutelkti ES pastangas į 

migrantų apsaugą Libijoje; padėti Libijos 

valdžios institucijoms užtikrinti šalies 

viduje perkeltų asmenų grįžimą į jų namus 

ir padėti vietos bendruomenėms susidoroti 

su iššūkiais, kartu užtikrinant, kad viduje 

perkeltų asmenų grįžimas nebūtų tiesiog 

grindžiamas piniginėmis išmokomis už 

teisę grįžti, nes toks modelis būtų paskata 

įvairioms ginkluotoms grupuotėms; įspėti 

tarptautinę bendruomenę, kad būtina imtis 

atitinkamų priemonių sudėtingiems Libijos 

bei Sahelio ir Sacharos regiono vystymosi, 

žmogaus teisių ir saugumo iššūkiams 

spręsti, įskaitant veiksmingas kovos su 

prekyba žmonėmis ir nelegaliu migrantų 

gabenimu priemones; užtikrinti, kad kovos 

su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba 

žmonėmis priemonės netrukdytų judėjimo 

laisvei, susijusiai su regiono ekonomine 

plėtra; 

t) spręsti neteisėtos migracijos per 

Libiją ir iš Libijos klausimą, atsižvelgiant į 

tai, kad reikia rasti ilgalaikių, veiksmingų 

ir perspektyvių sprendimų, kurie turėtų 

apimti kovą su pagrindinėmis migracijos 

Afrikoje kilmės ir tranzito šalyse 

priežastimis; sutelkti ES pastangas į 

migrantų apsaugą Libijoje; padėti Libijos 

valdžios institucijoms užtikrinti šalies 

viduje perkeltų asmenų grįžimą į jų namus 

ir padėti vietos bendruomenėms susidoroti 

su iššūkiais, kartu užtikrinant, kad viduje 

perkeltų asmenų grįžimas nebūtų tiesiog 

grindžiamas piniginėmis išmokomis už 

teisę grįžti, nes toks modelis būtų paskata 

įvairioms ginkluotoms grupuotėms; įspėti 

tarptautinę bendruomenę, kad būtina imtis 

atitinkamų priemonių sudėtingiems Libijos 

bei Sahelio ir Sacharos regiono vystymosi, 

žmogaus teisių ir saugumo iššūkiams 

spręsti, įskaitant veiksmingas kovos su 

prekyba žmonėmis ir nelegaliu migrantų 

gabenimu priemones; užtikrinti, kad kovos 

su neteisėtu žmonių gabenimu ir prekyba 

žmonėmis priemonės netrukdytų judėjimo 

laisvei, susijusiai su regiono ekonomine 

plėtra; 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Pakeitimas 5 

Jörg Meuthen, James Carver 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies w punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

w) remti ilgalaikį sprendimą dėl 

daugiau kaip 180 000 šalies viduje perkeltų 

asmenų Libijoje, įskaitant apytiksliai 

40 000 buvusių Tavergos gyventojų, 

suteikiant jiems galimybę persikelti arba 

palengvinant jų saugų grįžimą namo ir šiuo 

atžvilgiu teikiant didesnę paramą UNHCR 

ir TMO; 

w) remti ilgalaikį sprendimą dėl 

daugiau kaip 180 000 šalies viduje perkeltų 

asmenų Libijoje, įskaitant apytiksliai 

40 000 buvusių Tavergos gyventojų, 

suteikiant jiems galimybę persikelti viduje 

arba palengvinant jų saugų grįžimą namo ir 

šiuo atžvilgiu teikiant didesnę paramą 

UNHCR ir TMO; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Pakeitimas 6 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Libijos 

2018/2017(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalies w a punktas (naujas) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  wa) reikalauti, kad Libija veiksmingiau 

bendradarbiautų su ES ir jos valstybėmis 

narėmis asmenų, kuriems nebuvo suteikta 

teisė pasilikti ES arba jos valstybėse 

narėse, grąžinimo klausimu; kartu su 

Libija parengti mechanizmus, kuriais 

naudojantis tokius asmenis būtų lengviau 

grąžinti į Libiją; 

Or. en 

 

 


