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Az Európai Parlament állásfoglalása a líbiai helyzetről
(2014/2844(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Líbiáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. augusztus 15-i, valamint az Európai Tanács 2014. 
augusztus 30-i, Líbiáról szóló következtetéseire, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Líbiáról szóló 2174 (2014) sz. határozatára,

– tekintettel az ENSZ líbiai támogató missziójának (UNSMIL) „A nemzetközi emberi 
jogok és a humanitárius jog megsértése a Líbiában folyó erőszak során” című, 2014. 
szeptember 4-i jelentésére,

– tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok 1977. évi kiegészítő 
jegyzőkönyveire, valamint a fegyveres konfliktus részes feleinek azon kötelezettségére, 
hogy minden körülmények között tartsák tiszteletben és tartassák be a nemzetközi 
humanitárius jogot,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról szóló 
egyezményre, és annak fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel a Tanács 2013. május 22-i határozatára, amely létrehozta az Európai Unió 
líbiai határellenőrzést segítő misszióját (EUBAM),

– tekintettel arra, hogy 1981. április 25-én Líbia ratifikálta az Afrikai Uniónak az afrikai 
menekültprobléma sajátos szempontjainak szabályozásáról szóló egyezményét,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a rivális milíciák közötti összecsapások felerősödtek az elmúlt hónapokban, és 
különösen a Tripoli és Bengázi ellenőrzéséért folytatott harcok destabilizálták Líbiát és 
a demokratikus átmenetet, valamint a polgári áldozatok, a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek és a menekültek számának növekedését okozták;

B. mivel az elmúlt hetekben súlyosan romlott Líbia biztonsági helyzete és politikai 
stabilitása;

C. mivel az iszlamista milíciák 2014. augusztus 24-én ellenőrzés alá vonták Tripolit és a 
város polgári repülőterét;

D. mivel az UNSMIL a legnagyobb erőfeszítést, az államépítést kapta feladatul, és az 
Európai Unió az EUBAM-on keresztül Líbia támogatására összpontosít;

E. mivel jelentések szerint külső felek is részt vesznek a líbiai erőszakban, többek között 
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katonai fellépésekkel, valamint fegyverek és lőszerek szállításával;

F. mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2174 (2014) sz. határozata felhatalmazást ad 
utazási tilalmakra és vagyoni eszközök befagyasztására olyan egyének és szervezetek 
ellen, akik a Biztonsági Tanács bizottsága szerint részt vesznek Líbia békéjét, 
biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető egyéb tevékenységekben, vagy támogatják 
azokat, vagy akadályozzák, illetve aláássák a sikeres politikai átmenetet;

1. felszólítja valamennyi felet, hogy állapodjanak meg azonnali tűzszünetben és a harcok 
befejezésében, elítéli a növekvő erőszakot, különösen a civil lakosság és a polgári 
intézmények elleni erőszakot;

2. hangsúlyozza, hogy Líbia további tartós destabilizációja súlyos fenyegetést jelent a 
régió, a líbiai lakosság és az Európai Unió számára;

3. mély aggodalmát fejezi ki a regionális szereplőknek a líbiai erőszakba való bevonásáról 
szóló jelentések miatt;

4. elítéli az erőszak és a megfélemlítés valamennyi formáját, többek között a gyilkosságot, 
az erőszakos közösülést és a szemérem elleni erőszakot, a fegyveres rablást, a 
gyermekrablást, a túszejtést, az emberrablást, a zaklatást, illetve a törvénytelen 
letartóztatást és őrizetbe vételt; 

5. támogatja az ENSZ líbiai támogató missziója (UNSMIL) és a Líbiával foglalkozó 
különmegbízott erőfeszítéseit; 

6. sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy tegyen lépéseket a líbiai helyzet vonatkozásában 
az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ líbiai támogató missziója révén;

7. felhívja a főképviselőt, hogy vizsgálja felül az európai uniós határellenőrzést segítő 
misszió megbízatását azzal a céllal, hogy a közös kül- és biztonságpolitika terén egy 
olyan új feladatot alakítson ki, amely figyelembe veszi a megváltozott helyzetet 
Líbiában, különösen tekintettel arra, hogy sürgősen szükség van az államépítésre, az 
intézmények megerősítésére és a biztonsági ágazat reformjára;

8. javasolja, hogy a főképviselő és az Európai Külügyi Szolgálat játsszanak fontos szerepet 
a Líbiában kötendő tűzszünet kezdeményezésében, és a tűzszünetet ellenőrző 
mechanizmus létrehozásában;

9. kéri a főképviselőt azon lehetőség megvizsgálására, hogy intézkedéseket hozzanak az 
erőszak fenntartásában, és ennek következtében az emberi jogok megsértésében részt 
vevő személyek ellen;

10. továbbra is aggodalommal tölti el a tömegpusztító fegyverek, lőszerek és 
robbanóanyagok elterjedése Líbiában, ami kockázatot jelent az ország stabilitása és 
lakossága számára;

11. elismeri a nők fontos szerepét a líbiai átmenetben, és hangsúlyozza a nők teljes körű 
részvételének fontosságát a líbiai nemzeti döntéshozatali folyamatban, valamint a 
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nemzeti intézmények létrehozásában valamennyi szinten;

12. üdvözli a bizonyos egyének elleni intézkedések kiterjesztését, amint arról az ENSZ BT 
2174 (2014) sz. határozatában rendelkeztek; felhívja a főképviselőt annak 
megvizsgálására, hogy intézkedéseket hozzanak azon személyek ellen, akikre érvényes 
lehet e rendelkezés;

13. hangsúlyozza, hogy a központi kormányzatnak kell kezelnie az olaj kitermelését és 
értékesítését, és felhívja a nemzetközi közösséget, hogy tartózkodjon a más szereplőkkel 
való ügyletektől;

14. kiemeli, hogy a fegyveres konfliktusban érintett valamennyi félnek be kell tartania az 
emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvét a humanitárius 
segítségnyújtás, a támogatást kapó polgári lakosság, valamint a humanitárius 
személyzet biztonságának garantálása érdekében; 

15. emlékeztet arra, hogy a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő személyzet vagy az 
ENSZ alapokmánya szerinti békefenntartó misszió ellen irányuló szándékos támadások 
háborús bűncselekményeknek minősülnek a Nemzetközi Büntetőbíróság Római 
Statútuma értelmében;

16. felszólít valamennyi államot, különösen a Líbiával szomszédos országokat, hogy 
fokozzák határaik ellenőrzését – beleértve a tengeri kikötőket és reptereket –, és 
vessenek alapos vizsgálat alá minden Líbiából érkező és oda szállított árut; 

17. mély aggodalmát fejezi ki a Líbiában tevékenykedő, az al-Kaidához kapcsolódó 
terrorista csoportok és egyének egyre növekvő jelenléte miatt, és megerősíti annak 
szükségességét, hogy minden – az ENSZ alapokmányával és a nemzetközi joggal, 
beleértve a vonatkozó nemzetközi emberi jogi szabályozással, a menekültügyi és 
humanitárius joggal összhangban álló – eszközzel küzdeni kell a nemzetközi békét és 
biztonságot fenyegető terrorcselekmények ellen;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a líbiai kormánynak és az általános 
nemzeti kongresszusnak, az ENSZ főtitkárának, az Arab Ligának, valamint az Afrikai 
Uniónak.


