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23.5.2018 A8-0159/7 

Изменение  7 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан 

Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, 

Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Хелмут 

Шолц, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Курцио 

Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 5 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид изявлението 

на Върховния комисар на ООН за 

правата на човека от 14 ноември 

2017 г. относно страданието на 

мигрантите в Либия, потресло 

съзнанието на човечеството, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Изменение  8 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Щефан Ек, Жуан Ферейра, Жуан 

Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Курцио 

Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 5 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид доклада на 

Службата на Върховния комисар по 

правата на човека на ООН от април 

2018 г., озаглавен „Злоупотреба зад 

решетките: произволно и незаконно 

задържане в Либия“, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Изменение  9 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Щефан Ек, Жуан 

Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер 

Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес 

Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара Спинели, 

Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, 

Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение К a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ka като има предвид, че 

принудителното връщане на 132 

суданци, получавали помощ от 

ВКБООН, от Нигер в Либия, 

предизвиква голямо безпокойство; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Изменение  10 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Жуан Ферейра, Жуан 

Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо 

Ярик, Меря Кюльонен, Курцио Малтезе  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква у 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(у) да разгледат въпроса за 

незаконната миграция през и от 

Либия, като се има предвид 

необходимостта от намиране на 

дългосрочни, ефективни и подходящи 

решения, които следва да допринесат за 

изкореняването на основните причини 

за миграцията в Африка и в държавите 

на произход и транзитно преминаване, и 

да определят правното основание за 

международните миграционни 

процеси, които понастоящем се 

основават на презаселвания 

посредством механизма за извънредни 

ситуации или преки презаселвания; да 

съсредоточат усилията на ЕС върху 

закрилата на мигрантите в Либия; да 

съдействат на либийските органи в 

осигуряването на връщане на вътрешно 

разселените лица по домовете им и да 

подпомагат местните общности при 

справяне с предизвикателствата, като 

същевременно се гарантира, че 

завръщането на вътрешно разселените 

лица не представлява просто сделка за 

предоставяне на правото на връщане 

(у) да разгледат въпроса за 

необходимостта от намиране на 

дългосрочни, ефективни и подходящи 

решения, които следва да допринесат за 

изкореняването на основните причини 

за миграцията в Африка и в държавите 

на произход и транзитно преминаване, и 

да открият сигурни и законни 

пътища за мигранти и търсещи 

убежище, включително чрез 
презаселвания посредством механизма 

за извънредни ситуации или преки 

презаселвания; да съсредоточат 

усилията на ЕС върху закрилата на 

мигрантите в Либия; да съдействат на 

либийските органи в осигуряването на 

връщане на вътрешно разселените лица 

по домовете им и да подпомагат 

местните общности при справяне с 

предизвикателствата, като 

същевременно се гарантира, че 

завръщането на вътрешно разселените 

лица не представлява просто сделка за 

предоставяне на правото на връщане 

срещу парично възнаграждение в полза 

на различните милиции; да изострят 
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срещу парично възнаграждение в полза 

на различните милиции; да изострят 

вниманието на международната 

общност относно необходимостта от 

мерки за справяне с 

предизвикателствата пред развитието, 

правата на човека и сигурността в 

Либия и Сахел-сахарския регион, 

включително средства за борба с 

трафика на хора и контрабандата на 

мигранти; да гарантират, че мерките за 

борба с контрабандата и трафика на 

хора не възпрепятстват свободното 

движение, което способства за 

икономическото развитие на региона; 

вниманието на международната 

общност относно необходимостта от 

мерки за справяне с 

предизвикателствата пред развитието, 

правата на човека и сигурността в 

Либия и Сахел-сахарския регион, 

включително средства за борба с 

трафика на хора и контрабандата на 

мигранти; да гарантират, че мерките за 

борба с контрабандата и трафика на 

хора не възпрепятстват свободното 

движение, което способства за 

икономическото развитие на региона; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Изменение  11 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара 

Спинели, Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(у) да увеличат съвместните усилия, 

осъществявани от ЕС, Африканския 

съюз и ООН за подобряване на защитата 

на мигрантите и бежанците в Либия, 

като се обърне специално внимание на 

уязвимите лица; да разследват 

задълбочено и незабавно твърденията за 

злоупотреби и нечовешко отношение 

към мигрантите и бежанците в Либия от 

страна на престъпни групи, както и 

твърденията за упражняване на робство; 

да разработят инициативи за 

предотвратяване на такива инциденти в 

бъдеще; да подобрят условията за 

бежанците и мигрантите, които се 

намират в центрове за задържане, и да 

призоват либийските органи да 

закрият възможно най-скоро онези 

съоръжения, за които е установено, 

че не са в съответствие с 

международните стандарти; да 

продължат и да засилят подпомагането 

на доброволните връщания и усилията 

за презаселване, осъществявани в 

сътрудничество с ООН и Африканския 

съюз, като във връзка с това 

подчертават важността на премахването 

(у) да увеличат съвместните усилия, 

осъществявани от ЕС, Африканския 

съюз и ООН за подобряване на защитата 

на мигрантите и бежанците в Либия, 

като се обърне специално внимание на 

уязвимите лица; да разследват 

задълбочено и незабавно твърденията за 

злоупотреби и нечовешко отношение 

към мигрантите и бежанците в Либия от 

страна на престъпни групи, както и 

твърденията за упражняване на робство; 

да разработят инициативи за 

предотвратяване на такива инциденти в 

бъдеще; да закрият местата за 

задържане и междувременно да 

осигурят предоставянето на пълен 

достъп на международните 

организации до центровете за 

задържане, да подобрят условията за 

бежанците и мигрантите, които се 

намират в центрове за задържане, и да 

засилят подпомагането на доброволните 

връщания и усилията за презаселване, 

осъществявани в сътрудничество с ООН 

и Африканския съюз, като във връзка с 

това подчертават важността на 

премахването на либийското изискване 



 

AM\1153925BG.docx  PE621.612v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

на либийското изискване за „изходни 

визи“; да насърчават либийските органи 

да преустановят произволните 

задържания и да избягват задържането 

на уязвими лица, по-специално деца; да 

гарантират, че в отношението към 

мигрантите се спазват напълно 

съответните международни стандарти за 

правата на човека, и да отпуснат 

необходимото финансиране от бюджета 

на ЕС; да призоват Либия да 

ратифицира Женевската конвенция за 

статута на бежанците от 1951 г. и 

Протокола от 1967 г. към нея; да 

гарантират, че мисията на Европейския 

съюз за съдействие в областта на 

граничния контрол (EUBAM) в Либия, 

операция SOPHIA на EUNAVFOR Med 

и операция Themis на Frontex съвместно 

са съсредоточени върху начините за 

възпрепятстване на незаконни дейности, 

в това число контрабанда на мигранти, 

трафик на хора и тероризъм в 

Централното Средиземноморие; да 

гарантират, че в съответствие с 

правомощията си EUBAM продължава 

да работи активно и да подпомага 

либийските органи в приоритетни 

области, свързани с управлението на 

границите, правоприлагането и по-

широката система за наказателно 

правораздаване; 

за „изходни визи“; да насърчават 

либийските органи да преустановят 

произволните задържания и да избягват 

задържането на уязвими лица, по-

специално деца; да гарантират, че в 

отношението към мигрантите се спазват 

напълно съответните международни 

стандарти за правата на човека, и да 

отпуснат необходимото финансиране от 

бюджета на ЕС; да призоват Либия да 

ратифицира Женевската конвенция за 

статута на бежанците от 1951 г. и 

Протокола от 1967 г. към нея; да 

гарантират, че мисията на Европейския 

съюз за съдействие в областта на 

граничния контрол (EUBAM) в Либия, 

операция SOPHIA на EUNAVFOR Med 

и операция Themis на Frontex съвместно 

са съсредоточени върху начините за 

възпрепятстване на незаконни дейности, 

в това число контрабанда на мигранти, 

трафик на хора и тероризъм в 

Централното Средиземноморие; да 

гарантират, че в съответствие с 

правомощията си EUBAM продължава 

да работи активно и да подпомага 

либийските органи в приоритетни 

области, свързани с управлението на 

границите, правоприлагането и по-

широката система за наказателно 

правораздаване; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Изменение  12 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Жуан Ферейра, Жуан 

Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, 

Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, 

Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Курцио 

Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(ΙΝΙ) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква фа (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (ф)а да гарантират спазването на 

принципа на забрана за връщане във 

всички дейности, подпомагани от ЕС, 

включително подпомагането на 

доброволните връщания; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Изменение  13 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Щефан Ек, Жуан 

Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер 

Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес 

Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара Спинели, 

Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, 

Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(ΙΝΙ) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ф б (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (ф) б да преустановят мисията на 

ЕС за подкрепа за интегрирано 

управление на границите (EUBAM) в 

Либия и EUNAVFOR MED операция 

SOPHIA с оглед на нарушенията на 

правата на човека в Либия; да вземат 

под внимание непризнаването от 

страна на Международна морска 

организация (ММО) на либийския 

район за търсене и спасяване и да 

гарантират, че участници от ЕС, в 

т.ч. НПО, предоставят помощ в 

международни води на лица, 

изпаднали в беда в морето; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Изменение  14 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Щефан Ек, Жуан 

Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер 

Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес 

Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара Спинели, 

Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, 

Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(ΙΝΙ) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква (ч) а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  (ч)a да преустановят 

финансирането и предоставянето на 

помощ от страна на ЕС на 

либийската брегова охрана и да 

извършат оценка на подкрепата, 

която ЕС оказва на либийската 

брегова охрана, като вземат предвид 

твърденията за нарушения на 

правата на човека и за инциденти в 

морето; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Изменение  15 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, 

Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Курцио 

Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(ΙΝΙ) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ав 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(ав) да увеличат международните 

усилия за разбиване на мрежите за 

контрабанда на мигранти и трафик на 

хора, да увеличат усилията за борба с 

това престъпление и да изправят 

извършителите пред правосъдието; да 

продължат и да засилят работата на 

операция SOPHIA на EUNAVFOR 

Med, за да се възпрепятстват 

методите на действие на 

трафикантите и контрабандистите, 

да развият капацитета на 

либийската брегова охрана и да 

подкрепят прилагането на резолюциите 

на Съвета за сигурност на ООН относно 

оръжейното ембарго и незаконния 

трафик на петрол; да продължат да 

оказват подкрепа на Либия чрез 

гражданските мисии в контекста на 

Общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО); да увеличат 

капацитета за търсене и спасяване на 

хора в беда, като всички държави 

предоставят капацитет, както и да 

признаят подкрепата, предоставена от 

частни лица и НПО, в провеждането на 

спасителни операции в морето и на 

сушата, като вземат предвид 

(ав) да увеличат международните 

усилия за разбиване на мрежите за 

контрабанда на мигранти и трафик на 

хора, да увеличат усилията за борба с 

това престъпление и да изправят 

извършителите пред правосъдието; да 

подкрепят прилагането на резолюциите 

на Съвета за сигурност на ООН относно 

оръжейното ембарго и незаконния 

трафик на петрол; да продължат да 

оказват подкрепа на Либия чрез 

гражданските мисии в контекста на 

Общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО); да увеличат 

капацитета на ЕС за търсене и 

спасяване на хора в беда, както и да 

признаят подкрепата, предоставена от 

частни лица и НПО, в провеждането на 

спасителни операции в морето и на 

сушата, като вземат предвид 

съществуващата международна правна 

рамка и съображенията за сигурност; 
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съществуващата международна правна 

рамка и съображенията за сигурност; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Изменение  16 

Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Малин Бьорк, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Барбара 

Спинели, Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Курцио Малтезе 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0159/2018 

Пиер Антонио Панцери 

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Либия 

2018/2017(ΙΝΙ) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква ад 

 

Предложение за резолюция Изменение 

(aд) да дадат израз на загрижеността 

си във връзка със засилващото се 

присъствие на „Ислямска държава“ в 

Либия, което дестабилизира страната и 

представлява заплаха за съседните 

държави и за ЕС; 

(aд) да дадат израз на загрижеността 

си във връзка със засилващото се 

присъствие на „Ислямска държава“ и 

други терористични групировки в 

Либия, което дестабилизира страната и 

представлява заплаха за съседните 

държави и за ЕС; 

Or. en 

 

 


