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23.5.2018 A8-0159/1 

Ändringsförslag  1 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av det tredje 

toppmötet mellan Afrika och EU i Libyen 

den 29–30 november 2010, vid vilket 

Libyen begärde ytterligare ekonomiskt 

stöd från EU i syfte att effektivt bekämpa 

illegal migration, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Ändringsförslag  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ia (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. Det militära ingripandet i Libyen i 

mars 2011 och det därpå följande 

avsättandet av dess tidigare diktator har 

förvärrat situationen, eftersom det har fått 

Libyen att omvandlas till ett transitland 

för migranter och försämrat 

levnadsvillkoren i landet. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Ändringsförslag  3 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led s 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

s) att intensifiera insatserna inom 

UNHCR:s nödevakueringsmekanism, som 

finansieras av EU och som har gjort det 

möjligt för ca 1 000 av de mest utsatta 

flyktingarna i behov av skydd att 

evakueras från Libyen; att uppmuntra 

Libyens motparter att utöka det 

nuvarande antal nationaliteter som 

Libyen för närvarande tillåter UNHCR att 

arbeta med, 

 utgår 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Ändringsförslag  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led t 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

t) att ta itu med frågan om irreguljär 

migration genom och från Libyen, med 

tanke på behovet av långsiktiga, 

ändamålsenliga och hållbara lösningar som 

bör innebära att man åtgärdar 

grundorsakerna till migration i Afrika i 

ursprungs- och transitländerna och 

fastställer de rättsliga grunderna för 

internationella migrationsprocesser, vilka 

för närvarande bygger på 

vidarebosättningar genom 

nödförflyttningsmekanismen eller direkta 

vidarebosättningar; att inrikta EU:s 

insatser på att skydda migranter i Libyen; 

att hjälpa de libyska myndigheterna med 

att se till att internflyktingar kan återvända 

till sina hem, och att stödja 

lokalsamhällena i att hantera utmaningarna, 

och samtidigt säkerställa att 

internflyktingars återvändande inte enbart 

utgörs av ett utbyte mellan å ena sidan 

ekonomisk kompensation som gynnar de 

olika milisgrupperna och å andra sidan 

rätten till återvändande; att förmå det 

internationella samfundet att inse behovet 

av åtgärder för att hantera utmaningarna på 

utvecklings-, människorätts- och 

säkerhetsområdet i Libyen och i Sahel- och 

Sahararegionen, däribland metoder för att 

bekämpa människohandel och smuggling 

av migranter; att se till att åtgärder för att 

t) att ta itu med frågan om irreguljär 

migration genom och från Libyen, med 

tanke på behovet av långsiktiga, 

ändamålsenliga och hållbara lösningar som 

bör innebära att man åtgärdar 

grundorsakerna till migration i Afrika i 

ursprungs- och transitländerna; att inrikta 

EU:s insatser på att skydda migranter i 

Libyen; att hjälpa de libyska 

myndigheterna med att se till att 

internflyktingar kan återvända till sina 

hem, och att stödja lokalsamhällena i att 

hantera utmaningarna, och samtidigt 

säkerställa att internflyktingars 

återvändande inte enbart utgörs av ett 

utbyte mellan å ena sidan ekonomisk 

kompensation som gynnar de olika 

milisgrupperna och å andra sidan rätten till 

återvändande; att förmå det internationella 

samfundet att inse behovet av åtgärder för 

att hantera utmaningarna på utvecklings-, 

människorätts- och säkerhetsområdet i 

Libyen och i Sahel- och Sahararegionen, 

däribland metoder för att bekämpa 

människohandel och smuggling av 

migranter; att se till att åtgärder för att 

bekämpa smuggling och människohandel 

inte hindrar den fria rörligheten, med tanke 

på regionens ekonomiska utveckling, 
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bekämpa smuggling och människohandel 

inte hindrar den fria rörligheten, med tanke 

på regionens ekonomiska utveckling, 

Or. en 



 

AM\1153869SV.docx  PE621.612v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.5.2018 A8-0159/5 

Ändringsförslag  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led w 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

w) att stödja en varaktig lösning för de 

över 180 000 internflyktingarna i Libyen, 

inbegripet uppskattningsvis 40 000 

personer som tidigare varit bosatta i 

Tawargha, genom möjligheter till 

vidarebosättning eller underlättande av 

säkert återvändande till deras hem och 

genom ökat stöd till UNHCR och IOM för 

detta ändamål, 

w) att stödja en varaktig lösning för de 

över 180 000 internflyktingarna i Libyen, 

inbegripet uppskattningsvis 40 000 

personer som tidigare varit bosatta i 

Tawargha, genom möjligheter till 

vidarebosättning inom landet eller 

underlättande av säkert återvändande till 

deras hem och genom ökat stöd till 

UNHCR och IOM för detta ändamål, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Ändringsförslag  6 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 – led wa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  wa) att begära mer effektivt samarbete 

med EU och dess medlemsstater från 

Libyens sida vad gäller återvändande av 

personer som inte har fått rätt att stanna i 

EU eller dess medlemsstater; att inrätta 

förfaranden med Libyen som underlättar 

sådana personers återvändande till 

Libyen, 

Or. en 

 

 


