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23.5.2018 A8-0159/7 

Alteração  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Malin Björk, Stefan Eck, 

Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a declaração do 

Alto Comissário das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos, de 14 de novembro 

de 2017, sobre o sofrimento dos migrantes 

na Líbia como um ultraje à consciência 

da humanidade, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Alteração  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Stefan Eck, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o relatório do 

Gabinete do Alto Comissário das Nações 

Unidas para os Direitos do Homem, de 

abril de 2018, intitulado «Abuse Behind 

Bars: Arbitrary and unlawful detention in 

Libya» (Abusos atrás das grades: 

detenções arbitrárias e ilegais na Líbia), 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Alteração  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  K-A. Considerando que o regresso 

obrigatório à Líbia, por parte do Níger, de 

pelo menos 132 sudaneses que recebiam 

assistência do ACNUR gera grande 

preocupação; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Alteração  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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, 

t) que abordem 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 abrir vias legais e seguras para 

migrantes e requerentes de asilo, 

nomeadamente mediante 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 
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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; 

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; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Alteração  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 u) 

 

Proposta de resolução Alteração 

u) que intensifiquem os esforços 

conjuntos envidados pela União Europeia, 

a União Africana e as Nações Unidas para 

reforçar a proteção dos migrantes e 

refugiados na Líbia, prestando especial 

atenção aos indivíduos vulneráveis; que 

investiguem de forma cabal e imediata as 

alegações de abusos e de tratamento 

desumano de migrantes e refugiados na 

Líbia por grupos ligados à criminalidade 

organizada, bem como as denúncias 

relativas a práticas de escravatura; que 

concebam iniciativas para evitar a 

ocorrência de incidentes dessa natureza no 

futuro; que melhorem as condições de 

refugiados e migrantes mantidos em 

centros de detenção e instem as autoridades 

líbias a encerrarem, o mais rapidamente 

possível, as instalações que demonstrem 

não estar em conformidade com as normas 

internacionais; que prossigam e 

intensifiquem os esforços relativos aos 

regressos voluntários assistidos e à 

reinstalação, desenvolvidos em cooperação 

com as Nações Unidas e a União Africana, 

salientando, neste contexto, a importância 

de abolir a exigência da Líbia de «vistos de 

u) que intensifiquem os esforços 

conjuntos envidados pela União Europeia, 

a União Africana e as Nações Unidas para 

reforçar a proteção dos migrantes e 

refugiados na Líbia, prestando especial 

atenção aos indivíduos vulneráveis; que 

investiguem de forma cabal e imediata as 

alegações de abusos e de tratamento 

desumano de migrantes e refugiados na 

Líbia por grupos ligados à criminalidade 

organizada, bem como as denúncias 

relativas a práticas de escravatura; que 

concebam iniciativas para evitar a 

ocorrência de incidentes dessa natureza no 

futuro; que encerrem as instalações de 

detenção e, entretanto, garantam o pleno 

acesso das organizações internacionais 

aos centros de detenção e que 

intensifiquem os esforços relativos aos 

regressos voluntários assistidos e à 

reinstalação, desenvolvidos em cooperação 

com as Nações Unidas e a União Africana, 

salientando, neste contexto, a importância 

de abolir a exigência da Líbia de «vistos de 

saída»; que incentivem as autoridades 

líbias a suspender as detenções arbitrárias e 

a evitar a detenção de pessoas vulneráveis, 
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saída»; que incentivem as autoridades 

líbias a suspender as detenções arbitrárias e 

a evitar a detenção de pessoas vulneráveis, 

nomeadamente crianças; que garantam que 

os migrantes sejam tratados de forma 

compatível com o respeito pelas normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos e que atribuam o financiamento 

necessário para tal a partir do orçamento da 

UE; que instem a Líbia a assinar e ratificar 

a Convenção de Genebra de 1951 relativa 

ao estatuto do refugiado e o seu Protocolo 

de 1967; que garantam que a Missão de 

Assistência Fronteiriça da UE (EUBAM) 

na Líbia, a operação EUNAVFOR MED 

SOPHIA e a Operação Themis da 

Frontex se concentrem juntamente no 

modo de acabar com as atividades ilícitas, 

incluindo o contrabando de migrantes, o 

tráfico de pessoas e o terrorismo no 

Mediterrâneo Central; que garantam que a 

EUBAM, em conformidade com o seu 

mandato, continue a trabalhar ativamente e 

apoie as autoridades líbias em domínios 

prioritários relacionados com a gestão de 

fronteiras, a aplicação da lei e o sistema de 

justiça penal mais alargado; 

nomeadamente crianças; que garantam que 

os migrantes sejam tratados de forma 

compatível com o respeito pelas normas 

internacionais em matéria de direitos 

humanos e que atribuam o financiamento 

necessário para tal a partir do orçamento da 

UE; que instem a Líbia a assinar e ratificar 

a Convenção de Genebra de 1951 relativa 

ao estatuto do refugiado e o seu Protocolo 

de 1967; que garantam que a Missão de 

Assistência Fronteiriça da UE (EUBAM) 

na Líbia, a operação EUNAVFOR MED 

SOPHIA e a Operação Themis da Frontex 

se concentrem juntamente no modo de 

acabar com as atividades ilícitas, incluindo 

o contrabando de migrantes, o tráfico de 

pessoas e o terrorismo no Mediterrâneo 

Central; que garantam que a EUBAM, em 

conformidade com o seu mandato, 

continue a trabalhar ativamente e apoie as 

autoridades líbias em domínios prioritários 

relacionados com a gestão de fronteiras, a 

aplicação da lei e o sistema de justiça penal 

mais alargado; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Alteração  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 u-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  u-A) que assegurem o respeito do 

princípio da não repulsão em todas as 

atividades apoiadas pela UE, incluindo os 

regressos voluntários assistidos; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Alteração  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 u-B) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  u-B) que cessem a Missão de 

Assistência Fronteiriça da UE (EUBAM) 

na Líbia e a operação EUNAVFOR Med 

Operation Sophia, à luz das violações dos 

direitos humanos na Líbia; que tenham 

em conta o não-reconhecimento pela 

Organização Marítima Internacional 

(OMI) da área de busca e salvamento da 

Líbia (SAR) e assegurem que as pessoas 

em perigo no mar recebam assistência em 

águas internacionais por parte de 

intervenientes da UE, incluindo ONG; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Alteração  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 x-A) (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  x-A) que congelem o financiamento e o 

apoio da UE à guarda costeira líbia e 

efetuem uma avaliação do apoio da UE à 

mesma, avaliação essa que deverá ter em 

conta as alegadas violações dos direitos 

humanos e os incidentes no mar; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Alteração  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 ac) 

 

Proposta de resolução Alteração 

a-C) que acelerem os esforços 

desenvolvidos a nível internacional para 

desmantelar as redes de tráfico de 

migrantes e de seres humanos e 

intensifiquem esforços para combater este 

tipo de criminalidade e julgar os autores 

dos crimes; que prossigam e intensifiquem 

o trabalho da Operação EUNAVFOR 

MED SOPHIA no sentido de desfazer o 

modelo comercial dos traficantes e 

contrabandistas, que desenvolvam a 

capacidade da guarda costeira líbia e 

apoiem a aplicação das resoluções do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

sobre o embargo de armas e o tráfico ilegal 

de petróleo; que continuem a prestar apoio 

à Líbia através de missões civis da PSCD; 

que aumentem as capacidades de busca e 

salvamento de pessoas em perigo e as 

capacidades utilizadas por todos os Estados 

e que reconheçam o apoio prestado por 

intervenientes privados e ONG na 

realização de operações de salvamento no 

mar e em terra, tendo em conta o atual 

quadro jurídico internacional e as 

preocupações em matéria de segurança; 

a-C) que acelerem os esforços 

desenvolvidos a nível internacional para 

desmantelar as redes de tráfico de 

migrantes e de seres humanos e 

intensifiquem esforços para combater este 

tipo de criminalidade e julgar os autores 

dos crimes; que apoiem a aplicação das 

resoluções do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas sobre o embargo de armas e 

o tráfico ilegal de petróleo; que continuem 

a prestar apoio à Líbia através de missões 

civis da PSCD; que aumentem as 

capacidades da UE relacionadas com a 

busca e salvamento de pessoas em perigo e 

que reconheçam o apoio prestado por 

intervenientes privados e ONG na 

realização de operações de salvamento no 

mar e em terra, tendo em conta o atual 

quadro jurídico internacional e as 

preocupações em matéria de segurança; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Alteração  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 ae) 

 

Proposta de resolução Alteração 

ae) que manifestem preocupação com a 

crescente presença do Daesh na Líbia, que 

está a desestabilizar o país e a ameaçar os 

países vizinhos, bem como a UE; 

ae) que manifestem preocupação com a 

crescente presença do Daesh e outros 

grupos terroristas na Líbia, que está a 

desestabilizar o país e a ameaçar os países 

vizinhos, bem como a UE; 

Or. en 

 

 


