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23.5.2018 A8-0159/7 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av uttalandena 

från FN:s högkommissarie för mänskliga 

rättigheter av den 14 november 2017 om 

lidandet för migranter i Libyen som ett 

övergrepp på mänsklighetens samvete. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av rapporten från 

kontoret för FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter från april 2018 

”Abuse Behind Bars: Arbitrary and 

unlawful detention in Libya”, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om Libyen 

2018/2017(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ka (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. Det av Niger påtvingade 

återvändandet till Libyen av minst 132 

sudaneser som fick stöd från UNHCR är 

en källa till stor oro. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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-, 

t) att ta itu med behovet av 

långsiktiga, ändamålsenliga och hållbara 

lösningar som bör innebära att man 

åtgärdar grundorsakerna till migration i 

Afrika i ursprungs- och transitländerna och 

öppnar säkra och lagliga arrangemang 
för migranter och asylsökande, även med 

hjälp av 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 
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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, 

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, 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

23.5.2018 A8-0159/11 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 u 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

u) att öka de gemensamma 

ansträngningarna från EU, AU och FN för 

att öka skyddet för migranter och 

flyktingar i Libyen, med särskild hänsyn 

till utsatta individer; att omedelbart och 

noggrant undersöka anklagelserna om 

övergrepp och omänsklig behandling av 

migranter och flyktingar i Libyen av 

kriminella grupper, liksom anklagelserna 

om slaveri; att ta fram initiativ för att 

förhindra sådana händelser i framtiden; att 

förbättra villkoren för flyktingar och 

migranter som hålls i förvar, och att 

uppmana de libyska myndigheterna att så 

snart som möjligt stänga de anläggningar 

som inte anses vara i linje med 

internationella standarder; att fortsätta 

med och öka antalet frivilliga 

återvändanden och insatser för 

vidarebosättning i samarbete med FN och 

AU, och samtidigt understryka vikten av 

att upphäva det libyska kravet på 

utresevisering; att uppmana de libyska 

myndigheterna att upphöra med 

godtyckliga gripanden och undvika 

frihetsberövande av utsatta personer, 

framför allt barn; att säkerställa att 

u) att öka de gemensamma 

ansträngningarna från EU, AU och FN för 

att öka skyddet för migranter och 

flyktingar i Libyen, med särskild hänsyn 

till utsatta individer; att omedelbart och 

noggrant undersöka anklagelserna om 

övergrepp och omänsklig behandling av 

migranter och flyktingar i Libyen av 

kriminella grupper, liksom anklagelserna 

om slaveri; att ta fram initiativ för att 

förhindra sådana händelser i framtiden; att 

stänga förvarsanläggningar och, under 

tiden, se till att internationella 

organisationer har fullständig tillgång till 

förvarsanläggningar och förbättra 

villkoren för flyktingar och migranter som 

hålls i förvar, och öka antalet frivilliga 

återvändanden och insatser för 

vidarebosättning i samarbete med FN och 

AU, och samtidigt understryka vikten av 

att upphäva det libyska kravet på 

utresevisering; att uppmana de libyska 

myndigheterna att upphöra med 

godtyckliga gripanden och undvika 

frihetsberövande av utsatta personer, 

framför allt barn; att säkerställa att 

migranter behandlas med full respekt för 
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migranter behandlas med full respekt för 

internationella människorättsnormer och att 

anslå de nödvändiga medlen för detta 

ändamål från EU:s budget; att uppmana 

Libyen att skriva under och ratificera 

Genèvekonventionen från 1951 angående 

flyktingars rättsliga ställning och dess 

protokoll från 1967; att se till att EU:s 

gränsövervakningsuppdrag (EU BAM) i 

Libyen och Europeiska unionens militära 

insats Sophia i södra centrala 

Medelhavsområdet och Frontexinsatsen 

Themis tillsammans inriktas på hur olaglig 

verksamhet kan upplösas, däribland 

smuggling av migranter, människohandel 

och terrorism, i centrala 

Medelhavsområdet; att se till att EU BAM 

i enlighet med sitt uppdrag fortsätter att 

aktivt arbeta med och bistå de libyska 

myndigheterna inom prioriterade områden 

som rör gränsförvaltning, 

brottsbekämpning och det vidare 

straffrättsliga systemet, 

internationella människorättsnormer och att 

anslå de nödvändiga medlen för detta 

ändamål från EU:s budget; att uppmana 

Libyen att skriva under och ratificera 

Genèvekonventionen från 1951 angående 

flyktingars rättsliga ställning och dess 

protokoll från 1967; att se till att EU:s 

gränsövervakningsuppdrag (EU BAM) i 

Libyen och Europeiska unionens militära 

insats Sophia i södra centrala 

Medelhavsområdet och Frontexinsatsen 

Themis tillsammans inriktas på hur olaglig 

verksamhet kan upplösas, däribland 

smuggling av migranter, människohandel 

och terrorism, i centrala 

Medelhavsområdet; att se till att EU BAM 

i enlighet med sitt uppdrag fortsätter att 

aktivt arbeta med och bistå de libyska 

myndigheterna inom prioriterade områden 

som rör gränsförvaltning, 

brottsbekämpning och det vidare 

straffrättsliga systemet, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 ua (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ua) att säkerställa att principen om 

non-refoulement respekteras i all 

verksamhet som stöds av EU, även bistånd 

till frivilligt återvändande, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 ub (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  ub) att stoppa EU:s 

gränsövervakningsuppdrag (EU BAM) i 

Libyen och Europeiska unionens militära 

insats Sophia i södra centrala 

Medelhavsområdet, med tanke på de brott 

mot de mänskliga rättigheterna som begås 

i Libyen; att erkänna det faktum att 

Internationella sjöfartsorganisationen 

(IMO) inte erkänner det libyska sök- och 

räddningsområdet, och säkerställa att 

människor i sjönöd får stöd på 

internationellt vatten från EU-aktörer, 

inbegripet icke-statliga organisationer, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 xa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  xa) att frysa EU:s finansiering av och 

stöd till den libyska kustbevakningen och 

göra en utvärdering av EU:s stöd till den 

libyska kustbevakningen, som bör beakta 

anklagelserna om brott mot de mänskliga 

rättigheterna och incidenter till havs. 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 ac 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ac) att öka de internationella insatserna 

för att upplösa nätverk för smuggling av 

migranter och människohandel och att 

intensifiera sina ansträngningar för att 

bekämpa denna brottslighet och ställa 

förövarna inför rätta; att fortsätta och 

intensifiera arbetet i Europeiska unionens 

militära insats Sophia i södra centrala 

Medelhavsområdet, för att upplösa 

människohandlares och smugglares 

affärsmodeller, utveckla den libyska 

kustbevakningens kapacitet och stödja 

genomförandet av FN:s säkerhetsråds 

resolutioner om vapenembargo och olaglig 

oljehandel; att fortsätta stödja Libyen 

genom EU:s civila uppdrag och insatser 

inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP); 

att öka kapaciteten för sökning och 

räddning av människor i nöd och den 

kapacitet som alla länder behöver bidra 

med, och att erkänna stödet från privata 

aktörer och icke-statliga organisationer 

med att genomföra räddningsinsatser till 

havs och på land, med hänsyn till den 

befintliga internationella rättsliga ramen 

och de aktuella säkerhetsproblemen, 

ac) att öka de internationella insatserna 

för att upplösa nätverk för smuggling av 

migranter och människohandel och att 

intensifiera sina ansträngningar för att 

bekämpa denna brottslighet och ställa 

förövarna inför rätta; att stödja 

genomförandet av FN:s säkerhetsråds 

resolutioner om vapenembargo och olaglig 

oljehandel; att fortsätta stödja Libyen 

genom EU:s civila uppdrag och insatser 

inom ramen för den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP); 

att öka EU:s kapacitet för sökning och 

räddning av människor i nöd och erkänna 

stödet från privata aktörer och icke-statliga 

organisationer med att genomföra 

räddningsinsatser till havs och på land, 

med hänsyn till den befintliga 

internationella rättsliga ramen och de 

aktuella säkerhetsproblemen, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 ae 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

ae) att uttrycka oro för den ökande 

närvaron av IS/Daish i Libyen, som 

destabiliserar landet och hotar både 

grannländer och EU, 

ae) att uttrycka oro för den ökande 

närvaron av IS/Daish och andra 

terroristgrupper i Libyen, som 

destabiliserar landet och hotar både 

grannländer och EU, 

Or. en 

 

 


