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23.5.2018 A8-0159/1 

Alteração  1 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 13-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a terceira Cimeira 

África-UE, realizada na Líbia em 29 e 30 

de novembro de 2010, durante a qual o 

governo líbio solicitou mais apoio 

financeiro da UE, a fim de combater 

eficazmente a imigração ilegal; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Alteração  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  I-A. Considerando que a intervenção 

militar de março de 2011 e a subsequente 

retirada do antigo ditador agravaram a 

situação na Líbia, piorando as condições 

de vida no interior do país e 

transformando-o num país de trânsito 

para migrantes; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Alteração  3 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea s) 

 

Proposta de resolução Alteração 

s) que intensifiquem os esforços 

relativos ao mecanismo de evacuação de 

emergência do ACNUR financiado pela 

União Europeia, que permitiu a 

evacuação da Líbia de cerca de 1 000 dos 

refugiados mais vulneráveis com 

necessidade de proteção; que incentivem 

os homólogos líbios a aumentarem o atual 

número de nacionalidades com que o 

ACNUR está presentemente autorizado a 

funcionar; 

 Suprimido 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Alteração  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea t) 

 

Proposta de resolução Alteração 

t) que abordem a questão da migração 

ilegal através e a partir da Líbia, tendo em 

conta a necessidade de soluções eficazes e 

viáveis a longo prazo, que devem abordar 

as causas profundas da migração em África 

nos países de origem e trânsito e definir as 

bases legais dos processos internacionais 

de migração, atualmente limitados a 

reinstalações através do mecanismo de 

trânsito de emergência ou de 

reinstalações diretas; que concentrem os 

esforços da UE na proteção dos migrantes 

na Líbia; que ajudem as autoridades líbias 

a garantir o regresso das pessoas 

deslocadas internamente (PDI) às suas 

respetivas casas e que apoiem as 

comunidades locais para lidarem com os 

desafios, assegurando-se de que o regresso 

das PDI não constitua apenas uma simples 

troca entre uma compensação financeira 

que favoreça as várias milícias e o direito 

de regresso; que alertem a comunidade 

internacional para a necessidade de 

medidas para resolver os desafios de 

desenvolvimento, direitos humanos e 

segurança na Líbia e na região Sael-Sara, 

incluindo meios para o combate ao tráfico 

de seres humanos e ao contrabando de 

migrantes; que assegurem que as medidas 

para combater o contrabando e o tráfico de 

seres humanos não entravem a liberdade de 

t) que abordem a questão da migração 

ilegal através e a partir da Líbia, tendo em 

conta a necessidade de soluções eficazes e 

viáveis a longo prazo, que devem abordar 

as causas profundas da migração em África 

nos países de origem e trânsito; que 

concentrem os esforços da UE na proteção 

dos migrantes na Líbia; que ajudem as 

autoridades líbias a garantir o regresso das 

pessoas deslocadas internamente (PDI) às 

suas respetivas casas e que apoiem as 

comunidades locais para lidarem com os 

desafios, assegurando-se de que o regresso 

das PDI não constitua apenas uma simples 

troca entre uma compensação financeira 

que favoreça as várias milícias e o direito 

de regresso; que alertem a comunidade 

internacional para a necessidade de 

medidas para resolver os desafios de 

desenvolvimento, direitos humanos e 

segurança na Líbia e na região Sael-Sara, 

incluindo meios para o combate ao tráfico 

de seres humanos e ao contrabando de 

migrantes; que assegurem que as medidas 

para combater o contrabando e o tráfico de 

seres humanos não entravem a liberdade de 

circulação tendo em vista o 

desenvolvimento económico da região; 
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circulação tendo em vista o 

desenvolvimento económico da região; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Alteração  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea w) 

 

Proposta de resolução Alteração 

w) que apoiem uma solução duradoura 

para as mais de 180 000 pessoas 

deslocadas internamente na Líbia, 

incluindo cerca de 40 000 antigos 

residentes de Tawargha, através da 

possibilidade de reinstalação ou da 

facilitação de regressos seguros às suas 

casas e de um maior apoio ao ACNUR e à 

OIM para esse efeito; 

w) que apoiem uma solução duradoura 

para as mais de 180 000 pessoas 

deslocadas internamente na Líbia, 

incluindo cerca de 40 000 antigos 

residentes de Tawargha, através da 

possibilidade de reinstalação interna ou da 

facilitação de regressos seguros às suas 

casas e de um maior apoio ao ACNUR e à 

OIM para esse efeito; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Alteração  6 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recomendação ao Conselho, à Comissão e ao SEAE sobre a Líbia 

2018/2017(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 – alínea w-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  w-A) que exijam à Líbia uma 

cooperação mais eficaz com a UE e os 

seus Estados-Membros no que se refere 

ao regresso de pessoas a quem foi 

recusado o direito de permanecer na UE 

ou nos seus Estados-Membros; que crie, 

em parceria com a Líbia, mecanismos que 

facilitem o regresso de tais pessoas à 

Líbia; 

Or. en 

 

 


