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23.5.2018 A8-0159/1 

Poprawka  1 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając trzeci szczyt Afryka-

UE, który odbył się w Libii w dniach 29-

30 listopada 2010 r., na którym rząd 

libijski zwrócił się do UE o większe 

wsparcie finansowe w celu skutecznego 

zwalczania nielegalnej migracji; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Poprawka  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I a  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, że interwencja 

wojskowa z marca 2011 r. i  późniejsze 

usunięcie byłego dyktatora pogorszyły 

sytuację w Libii i warunki życia w tym 

kraju, przekształcając go w kraj 

tranzytowy dla migrantów; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Poprawka  3 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera s 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

s) przyspieszenie działań związanych 

z finansowanym przez UE mechanizmu 

ewakuacyjnego UNHCR, który umożliwił 

ewakuację z Libii około 1 000 najbardziej 

zagrożonych i wymagających ochrony 

uchodźców; zachęcanie partnerów 

libijskich do zwiększenia obecnej liczby 

narodowości, na współpracę z którymi 

Libia obecnie zezwala UNHCR; 

 skreśla się 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Poprawka  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera t 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

t) rozwiązanie problemu nielegalnej 

migracji z Libii i przez terytorium Libii, z 

uwzględnieniem konieczności 

długoterminowych, skutecznych i 

opłacalnych rozwiązań, które powinny 

wyeliminować przyczyny migracji w 

Afryce w krajach pochodzenia i tranzytu 

oraz określenie podstawy prawnej dla 

międzynarodowych procesów 

migracyjnych, obecnie opierających się na 

przesiedleniach w ramach mechanizmu 

tranzytu awaryjnego lub przesiedleniach 

bezpośrednich; skoncentrowanie wysiłków 

UE na ochronie migrantów w Libii; 

wspieranie organów libijskich w 

zapewnianiu powrotu do domu osób 

wewnętrznie przesiedlonych, a także 

wspieranie społeczności lokalnych w 

radzeniu sobie z wyzwaniami, zapewniając 

jednocześnie, aby powrót tych osób nie 

opierał się jedynie na zwykłym 

przekazywaniu kwot pieniężnych w 

zamian za prawo do powrotu, co sprzyja 

różnym bojówkom; pilne zwracanie uwagi 

wśród społeczności międzynarodowej na 

potrzebę podjęcia działań, tak aby sprostać 

wielowymiarowym wyzwaniom 

związanym z rozwojem, prawami 

człowieka i bezpieczeństwem w Libii oraz 

w regionie Sahary i Sahelu, w tym 

wdrożenia skutecznych środków 

t) rozwiązanie problemu nielegalnej 

migracji z Libii i przez terytorium Libii, z 

uwzględnieniem konieczności 

długoterminowych, skutecznych i 

opłacalnych rozwiązań, które powinny 

wyeliminować przyczyny migracji w 

Afryce w krajach pochodzenia i tranzytu; 

skoncentrowanie wysiłków UE na ochronie 

migrantów w Libii; wspieranie organów 

libijskich w zapewnianiu powrotu do domu 

osób wewnętrznie przesiedlonych, a także 

wspieranie społeczności lokalnych w 

radzeniu sobie z wyzwaniami, zapewniając 

jednocześnie, aby powrót tych osób nie 

opierał się jedynie na zwykłym 

przekazywaniu kwot pieniężnych w 

zamian za prawo do powrotu, co sprzyja 

różnym bojówkom; pilne zwracanie uwagi 

wśród społeczności międzynarodowej na 

potrzebę podjęcia działań, tak aby sprostać 

wielowymiarowym wyzwaniom 

związanym z rozwojem, prawami 

człowieka i bezpieczeństwem w Libii oraz 

w regionie Sahary i Sahelu, w tym 

wdrożenia skutecznych środków 

zwalczania handlu ludźmi i przemytu 

migrantów; zapewnienie, aby środki 

podejmowane w celu zwalczania handlu 

ludźmi nie ograniczały swobody 

poruszania się z punktu widzenia rozwoju 

gospodarczego regionu; 
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zwalczania handlu ludźmi i przemytu 

migrantów; zapewnienie, aby środki 

podejmowane w celu zwalczania handlu 

ludźmi nie ograniczały swobody 

poruszania się z punktu widzenia rozwoju 

gospodarczego regionu; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Poprawka  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera w 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

w) wspieranie trwałego rozwiązania na 

potrzeby ponad 180 000 osób wewnętrznie 

przesiedlonych w Libii, w tym około 40 

000 byłych mieszkańców Tawurghi, przez 

tworzenie możliwości przesiedlenia lub 

ułatwienie bezpiecznego powrotu do 

domów oraz przez zwiększone wsparcie 

UNHCR i IOM w tym zakresie; 

w) wspieranie trwałego rozwiązania na 

potrzeby ponad 180 000 osób wewnętrznie 

przesiedlonych w Libii, w tym około 40 

000 byłych mieszkańców Tawurghi, przez 

tworzenie możliwości wewnętrznego 

przesiedlenia lub ułatwienie bezpiecznego 

powrotu do domów oraz przez zwiększone 

wsparcie UNHCR i IOM w tym zakresie; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Poprawka  6 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Zalecenie dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Libii 

2018/2017(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera w a (nowa) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  wa) domaganie się od Libii 

skuteczniejszej współpracy z UE i jej 

państwami członkowskimi w zakresie 

powrotu osób, którym odmówiono prawa 

pobytu w UE lub jej państwach 

członkowskich; ustanowienie z Libią 

mechanizmów, które ułatwią powrót 

takich osób do Libii; 

 

Or. en 

 

 


