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Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Libiji
(2014/2844(RSP))

Europski parlament,

– uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Libiji, posebno onu od 10. ožujka 2011. 
o južnom susjedstvu, a posebno Libiji1 i onu od 15. rujna 2011. o stanju u Libiji2,

– uzimajući u obzir imenovanje Bernardina Leóna kao novog posebnog izaslanika 
glavnog tajnika UN-a za Libiju od 14. rujna 2014.,

– uzimajući u obzir zajedničku izjavu posebnih izaslanika Europske službe za vanjsko 
djelovanje (EEAS) za Libiju od 26. srpnja 2014.,

– uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika EEAS-a o stanju u Libiji od 14. srpnja i 25. 
kolovoza 2014.,

– uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o Libiji, uključujući 
onu od 27. kolovoza 2014. (S/RES/2174 (2014)),

– uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjsku politiku o Libiji od 15. kolovoza 2014., 

– uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 30. kolovoza,

– uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da od svrgavanja Moamera Gadafija s vlasti 2011. Europa nema dobru strategiju 
za pomoć Libiji u postizanju demokratske tranzicije; budući da su nedostatak strategije i 
vizije doveli do aktualne političke i sigurnosne krize u Libiji;

B. budući da su 16. svibnja 2014. snage lojalne bivšem generalu Haftaru pokrenule veliki 
neovisni zračni i kopneni napad kodnog imena operacija „Dostojanstvo” protiv 
islamističkih naoružanih snaga u Bengaziju;

C. budući da je libijski Vrhovni sud 9. lipnja 2014. donio presudu kojom je imenovanje 
Ahmeda Maiteeqa za premijera od strane Općeg nacionalnog kongresa proglašeno 
neustavnim; budući da su se izbori za Zastupnički dom održali 25. lipnja 2014.;

D. budući da je Zastupnički dom izabran 25. lipnja 2014. zamijenio prethodni Opći 
nacionalni kongres kao legitimno tijelo libijskih zastupnika; budući da je iz sigurnosnih 
razloga Zastupnički dom premješten u gradić Tobruk na istoku;

E. budući da je kao odgovor na to koalicija islamista i paravojnih postrojbi iz Misrata 
pokrenula operaciju Libijska zora te je 23. kolovoza 2014., nakon borbe koje trajala 

1 SL C 199 E, 7.7.2012., str. 158.
2 SL C 51 E, 22.2.2013., str. 114.
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gotovo mjesec dana, zauzela Međunarodnu zračnu luku u Tripoliju koja je bila u 
rukama paravojnih postrojbi iz Zintana; budući da je novi libijski parlament, 
Zastupnički dom, izjavio da su skupine koje sada kontroliraju zračnu luku „terorističke 
organizacije”;

F. budući da su 24. kolovoza 2014. neidentificirani ratni zrakoplovi napali ciljeve u 
libijskom glavnom gradu Tripoliju;

G. budući da se Opći nacionalni kongres ponovo okupio 25. kolovoza 2014., izabrao za 
premijera Omara al-Hasija kojeg podupiru islamisti te je zatražio od njega da formira 
vladu;

H. budući da se 25. kolovoza 2014. u Kairu održao sastanak libijskih susjednih zemalja te 
je tada libijski ambasador u Egiptu zatražio inozemnu pomoć i zaštitu za naftna polja, 
zračne luke i drugu državnu imovinu; 

I. budući da je dosada u 2014. zabilježena nezapamćena brojka od 140 000 ilegalnih 
prelazaka granice u Libiji; budući da je Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice izjavio da 
je od lipnja 1 600 ljudi poginulo pokušavajući doći u Europu, a Italija je od početka 
godine primila više od 80 000 migranata;

1. oštro osuđuje trajno nasilje u cijeloj zemlji, ubijanja, napade na civile i humanitarni 
učinak toga; ponovo potvrđuje važnost toga da osobe koje krše ljudska prava i 
međunarodno humanitarno pravo odgovaraju za to;

2. zabrinut je zbog pogoršanja stanja ljudskih prava u Libiji, eskalacije nasilja te učinka 
borbe na civilno stanovništvo; vjeruje da trenutna situacija može ugroziti stabilnost ne 
samo te države, već i cijele regije;

3. ponovno potvrđuje važnost suradnje libijske vlade s Međunarodnim kaznenim sudom; 
pozdravlja izjavu tužiteljice Međunarodnog kaznenog suda od 25. srpnja 2014. u kojoj 
upozorava da njezin ured „neće oklijevati u istrazi i procesuiranju onih koji su počinili 
zločine u okviru nadležnosti suda u Libiji neovisno o njihovom službenom statusu ili 
pripadnosti”;

4. poziva sve strane na trenutni prekid vatre; u tu svrhu snažno podupire napore 
novoizabranog posebnog izaslanika UN-a Bernardina Leóna i Misije potpore 
Ujedinjenih naroda u Libiji (UNSMIL);

5. odbacuje vanjska uplitanja u Libiju kojima se pogoršavaju trenutne podjele i ugrožava 
njezina demokratska tranzicija; uvjeren je da jednostrane vojne akcije ne predstavljaju 
održivo rješenje za krizu te smatra da bi svaka intervencija trebala biti mirna i u 
nadležnosti Ujedinjenih naroda; 

6. duboko je zabrinut zbog nedostatka nadzora nad granicama u Libiji i zbog prijetnje koju 
predstavljaju trgovina oružjem i njegovo krijumčarenje u regiji, neosigurano oružje i 
municija u zemlji te njihovo širenje; pozdravlja u tom kontekstu Rezoluciju Vijeća 
sigurnosti UN-a br. 2174 u kojoj se postojeće međunarodne sankcije nametnute Libiji 
proširuju na osobe koje sudjeluju u činovima ili podržavaju činove kojima su „ugroženi 
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mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili ugrožava uspješni završetak 
njezine političke tranzicije”; smatra da su ove odredbe nužan korak prema uspješnoj 
političkoj tranziciji; 

7. uzima u obzir zajedničke napore susjednih zemalja u pružanju pomoći Libiji da 
prevlada krizu, kao i njihovu solidarnost u postupanju s raseljenim osoba koje žive u 
Libiji; pozdravlja u tom kontekstu ulogu Egipta u organizaciji konferencije u Kairu 25. 
kolovoza 2014.; poziva te strane da što prije provedu odredbe Rezolucije Vijeća 
sigurnosti UN-a br. 2175 o potrazi za oružjem i raspolaganju njime;

8. poziva međunarodne i regionalne dionike da nastave s pružanjem konstruktivne podrške 
trenutnom prestanku neprijateljstva; apelira na međunarodnu zajednicu da i dalje bude 
angažirana u pružanju podrške i pomoći libijskim institucijama te poziva EU da izradi 
novu sveobuhvatnu strategiju za pomoć Libiji tijekom i nakon tranzicije i da poveća 
humanitarnu pomoć za stanovništvo; poziva Afričku uniju i Arapsku ligu da iskoriste 
svoj politički utjecaj kako bi spriječili treće strane u financiranju bilo koje sukobljene 
strane;

9. poziva prijelaznu vladu i izabrani Zastupnički dom da izvršavaju svoje zadatke uz 
umjerenost i u interesu države kao cjeline, hitno uspostave zaista sveobuhvatnu vladu te 
da u potpunosti ostvare svoju ulogu u stvaranju dinamike za uključivo političko rješenje 
kojim će biti obuhvaćeni svi politički sudionici i libijske manjine;

10. poziva EU da izradi novu zajedničku strategiju za upravljanje migracijskim tokovima 
koji dolaze iz Libije i Sjeverne Afrike; vjeruje da bi podjela tereta trebala biti temelj 
takve strategije; poziva EU da izradi i provede pravna sredstva kako bi se omogućio 
pristup EU-u te poziva EU na pružanje podrške južnim državama članicama koje 
moraju podnijeti najveći teret, na primjer osiguranjem odgovarajuće razine financijskih 
sredstava te mogućim proširenim mandatom za aktivnosti FRONTEX-a;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, EEAS-u, 
Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednici 
Komisije, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, 
Afričkoj uniji, Arapskoj ligi i libijskom Zastupničkom domu.


