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B8-0178/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην καηάζηαζη ζηη Λιβύη 

(2016/2537(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε Ληβύε, θαη εηδηθόηεξα εθείλα 

ηεο 15εο επηεκβξίνπ 2011
1
, ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012

2
, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2014

3
 

θαη ηεο 15εο Ιαλνπαξίνπ 2015
4
, 

– έρνληαο ππόςε ηηο δειώζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ 

ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο (ΑΔ/ΤΔ), 

Federica Mogherini, ζρεηηθά κε ηε Ληβύε ηεο 30ήο Απξηιίνπ 2015, ηεο 26εο θαη 27εο 

Μαΐνπ 2015, ηεο 30ήο Ινπλίνπ 2015, ηεο 12εο Ινπιίνπ 2015, ηεο 17εο Απγνύζηνπ 2015, 

ηεο 13εο θαη 22αο επηεκβξίνπ 2015, ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2015 θαη ηεο 19εο θαη 26εο 

Ννεκβξίνπ 2015 θαη ηεο 7εο Ιαλνπαξίνπ 2016, 

– έρνληαο ππόςε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΑΔ/ΤΔ ηεο 11εο Μαΐνπ 2015, 20ήο Ινπιίνπ 2015, 

12εο Οθησβξίνπ 2015, 4εο Ννεκβξίνπ 2015, θαη 14εο θαη 17εο Γεθεκβξίνπ 2015, θαη 

ηεο 8εο Ιαλνπαξίνπ 2016,  

– έρνληαο ππόςε ηε δήισζε ηεο ΑΔ/ΤΔ εμ νλόκαηνο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο Πνιηηηθήο πκθσλίαο γηα ηε Ληβύε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο 30ήο 

Απγνύζηνπ 2014, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2014, ηεο 17εο θαη 18εο Ννεκβξίνπ 2014, ηεο 

15εο Γεθεκβξίνπ 2014, ηεο 19εο Ιαλνπαξίνπ 2015, ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ 2015, ηεο 

16εο Μαξηίνπ 2015, ηεο 12εο Οθησβξίνπ 2015 θαη ηεο 18εο Ιαλνπαξίνπ 2016, 

– έρνληαο ππόςε ηελ θνηλή δήισζε ζρεηηθά κε ηελ Ληβύε ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, 

ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο 

17εο Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη ηελ θνηλή δήισζε ηεο Αιγεξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο 

Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηνπ Μαξόθνπ, ηνπ Καηάξ, ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Σπλεζίαο, ηεο 

Σνπξθίαο, ησλ Ηλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ηεο ΑΔ/ΤΔ ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 1970 

(2011), 1973(2011), 2174(2014), θαη 2259(2015), 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 

2015 ζρεηηθά κε ηελ Απνζηνιή ηήξημεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηε Ληβύε (UNSMIL), 

– έρνληαο ππόςε ηελ Πνιηηηθή πκθσλία γηα ηε Ληβύε πνπ ππνγξάθεθε ζην Skhirat ηνπ 

Maξόθνπ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκό Κπβέξλεζεο Δζληθήο 

                                                 
1
 ΔΔ C 51 E ηεο 22.2.2013, ζ. 114. 

2
  ΔΔ C 419 ηεο  16.12.2015, ζ. 192. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0028. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0010. 
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Δλόηεηαο (ΚΔΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο UNSMIL ηεο 4εο επηεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Ληβύε, θαη ηελ ελεκέξσζή ηεο ζηηο 27 

Γεθεκβξίνπ 2014, ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεύεο ηνπ 1949 θαη ηα πξόζζεηα Πξσηόθνιιά ηνπο 

ηνπ 1977, θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ αληηκαρόκελσλ ζε έλνπιεο ζπγθξνύζεηο λα 

ζέβνληαη θαη λα εμαζθαιίδνπλ ην ζεβαζκό ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ ζε 

νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2013/233/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2013 

κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε Απνζηνιή πλνξηαθήο πλδξνκήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηε Ληβύε (EUBAM Ληβύεο)
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηνλ δηνξηζκό, ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2015, ηνπ θ. Martin Kobler ζηε ζέζε 

ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε 

Ληβύε, 

– έρνληαο ππόςε ηα ςεθίζκαηά ηνπ ηεο 12εο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ 2013 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηό
2
, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2015 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε 

δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηό
3
, 

θαη ηεο 9εο Ινπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο θαη κε ηηο πξννπηηθέο πνιηηηθήο 

ζηαζεξόηεηαο
4
,  

– έρνληαο ππόςε ην αλαθνηλσζέλ ηεο Ρώκεο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2015 γηα ηελ ζηήξημε 

ηεο Κπβέξλεζεο Δζληθήο Δλόηεηαο σο ηε κόλε λόκηκε θπβέξλεζε ηεο Ληβύεο, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Πνιηηηθή πκθσλία ηεο Ληβύεο απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία 

γηα λα αξρίζεη λα επηιύεηαη ε αθόξεηε θαηάζηαζε ζηελ Ληβύε, λα ηεξκαηηζζνύλ ηα 

δεηλά ηνπ ιανύ ηεο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δεκνθξαηηθό κε ζηξαηησηηθό θξάηνο κέζσ 

εζληθήο ζπλαίλεζεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ πνιηηηθή δηαδξνκή ηνπ δηαιόγνπ ζηελ Ληβύε ζπκκεηείραλ 

ζεκαληηθά κέιε ηεο δηαδηθαζίαο εθδεκνθξαηηζκνύ ηεο ρώξαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ κέιε 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ, ην Γεληθό Δζληθό Κνγθξέζν θαη ην Δζληθό 

Μεηαβαηηθό πκβνύιην, ιακβάλνληαο ππόςε όηη άιινη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο όπσο 

ηα δεκνηηθά ζπκβνύιηα, ηα πνιηηηθά θόκκαηα, νη θπιεηηθνί εγέηεο  θαη νξγαλώζεηο 

γπλαηθώλ ζπλέβαιαλ ζηελ πξνώζεζε κηαο γλήζηαο ζπκθηιίσζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Πνιηηηθή πκθσλία ηεο Ληβύεο απνζθνπεί λα δηαζθαιίζεη 

                                                 
1
 ΔΔ L 138 ηεο 24.5.2013, ζ. 15. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0076. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0470. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0271. 
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ηα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ ιανύ ηεο Ληβύεο, λα εγθαηαζηήζεη κηα ζπλαηλεηηθή 

θπβέξλεζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ δηαρσξηζκνύ ησλ εμνπζηώλ, θαη λα 

εληζρύζεη ηνπο θξαηηθνύο ζεζκνύο, όπσο ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο, λα θέξεη ζε 

πέξαο όιεο ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Ληβύε θαη ν ιαόο ηεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ 

έρνπλ θαηαηάμεη ηηο νξγαλώζεηο ΙΚΙΛ, Αλζάξ αι αξία θαη Αι Κάηληα, όιεο παξνύζεο 

ζηελ Ληβύε, ζηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο·  

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ε 

αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ Ληβύε έρνπλ επηδεηλσζεί ελ κέζσ θιηκάθσζεο ηεο βίαο 

θαη ελόο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αζηαζνύο πνιηηηθνύ πεξηβάιινληνο, ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ηνλ Ιαλνπάξην 2016 ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο ππνιόγηζε ηνλ αξηζκό ησλ εθηνπηζκέλσλ αηόκσλ ζε όιε ηε Ληβύε ζε 435 

000 πεξίπνπ, ιακβάλνληαο, επηπιένλ, ππόςε όηη ε Ληβύε εμαθνινπζεί λα ππνδέρεηαη 

εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξνζθύγσλ θαη αηηνύλησλ άζπιν δηαθόξσλ εζληθνηήησλ, πνιινί 

εθ ησλ νπνίσλ δνπλ ππό επηζθαιείο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε έρεη 

θαηαζηεί θέληξν δηακεηαθόκηζεο γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ, κε απνηέιεζκα ηνλ 

ζάλαην ρηιηάδσλ αλζξώπσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαζρίδνπλ ηελ Μεζόγεην θαη λα 

θζάζνπλ ζηελ Δπξώπε· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε εμαθνινπζεί λα είλαη βπζηζκέλε ζηε βία, ζε 

πνιιαπιέο έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, πνιέκνπο κηθξήο έληαζεο θαη πνιέκνπο δηα 

πιεξεμνπζίσλ, πνπ πιήηηνπλ πνιιέο πεξηνρέο θαη ζπκβάιινπλ ζε γεληθή θαηάξξεπζε 

ηνπ λόκνπ θαη ηεο ηάμεο, ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, νη γεληθεπκέλεο παξαβηάζεηο, 

όπσο ζπλνπηηθέο εθηειέζεηο θαη άιιεο δνινθνλίεο, απζαίξεηεο θξαηήζεηο, 

βαζαληζηήξηα θαη άιιεο κνξθέο ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο, 

εμαθνινπζνύλ λα δηαπξάηηνληαη θαη κπνξνύλ κόλν λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπκθσλίαο θαη λα ππνλνκεύζνπλ ηελ δεκνθξαηηθή κεηάβαζε· 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ηεο Ληβύεο 

ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκό θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλόηεηαο, σο ηε κόλε λόκηκε 

θπβέξλεζε ηεο Ληβύεο, ε νπνία απνηειείηαη από ην Πξνεδξηθό πκβνύιην, κε 

επηθεθαιήο ηνλ Fayyez al-Sarraj, θαη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, θαη ζηεξίδεηαη από 

ηνπο άιινπο ζεζκνύο ηνπ θξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζώπσλ θαη ηνπ Κξαηηθνύ πκβνπιίνπ· 

2. παξνηξύλεη ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη ην Πξνεδξείν ηεο λα επηδείμεη 

ζπκβηβαζηηθό πλεύκα θαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ζύλζεζε ηνπ Τπνπξγηθνύ 

πκβνπιίνπ κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ Πνιηηηθή πκθσλία ηεο Ληβύεο· 

3. ππνγξακκίδεη όηη ε επζύλε ηεο ιηβπθήο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο αλήθεη ζηε Ληβύε· ηνλίδεη 

ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο θαιή ηε πίζηεη, κε ζηαζεξή πνιηηηθή βνύιεζε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνύο· ζεκεηώλεη όηη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο ζα πξνζθέξεη ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επεηγνπζώλ πξνθιήζεσλ πνπ είλαη ε κεηαξξύζκηζε 

θαη ε δεκηνπξγία θξαηηθώλ ζεζκώλ, ε εδξαίσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε 

αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθηλεηώλ 
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αλζξώπσλ θαζώο θαη ε ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

4. παξέρεη πιήξε ζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ Δηδηθνύ Απεζηαικέλνπ 

ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ γηα ηε Ληβύε, Martin Kobler, κε ζηόρν ηελ 

δηεπθόιπλζε πνιηηηθήο ιύζεο ππό ηελ αηγίδα ηεο Ληβύεο κέζσ ηεο επίηεπμεο ελόο 

δηαθαλνληζκνύ κε δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα επηιύεη ηελ θξίζε θαη ζα εμαζθαιίδεη 

ελόηεηα, δηαθπβέξλεζε, ζηαζεξόηεηα θαη εηξήλε· πηζηεύεη, ελ πξνθεηκέλσ, όηη κηα 

δηαδηθαζία εζληθήο ζπκθηιίσζεο είλαη νπζηώδεο γηα κηα εηξεληθή, δεκνθξαηηθή θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνύο κειινληηθή θνηλσλία ζηελ Ληβύε θαη ελζαξξύλεη ηελ δηεζλή 

θνηλόηεηα, ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΟΗΔ, κε ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηεο ΔΔ, λα θαζνδεγήζεη 

απηή ηελ δηαδηθαζία· θαιεί ηελ ΔΔ λα επηβάιεη ζηνρεπκέλεο θπξώζεηο όπσο 

ηαμηδησηηθέο απαγνξεύζεηο θαη δέζκεπζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζε βάξνο αηόκσλ θαη 

νξγαλώζεσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ πνιηηηθή ζπκθσλία ηεο Ληβύεο· 

5. εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζην ιαό ηεο Ληβύεο θαη θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα θάζε 

κνξθή βίαο θαη ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιένλ 

πξόζθαησλ, θαζώο θαη ηηο παξαβηάζεηο θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ καρώλ θαη ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ· 

εθθξάδεη ηελ βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηα δεηλά ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ ηεο Ληβύεο θαη 

όισλ ησλ κεηαλαζηώλ, εθπαηξηζκέλσλ θαη πξνζθύγσλ πνπ έρνπλ απνθιεηζζεί ζηελ 

Ληβύε· ζεκεηώλεη όηη νη ζπγθξνύζεηο ζηελ Ληβύε έρνπλ πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην 

εθαηνληάδσλ ακάρσλ, καδηθνύο εθηνπηζκνύο θαη δεηλέο αλζξσπηζηηθέο ζπλζήθεο· 

επαλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζην έξγν ηνπ Γηεζλνύο Πνηληθνύ Γηθαζηεξίνπ 

(ΓΠΓ) ζρεηηθά κε ηελ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηθαηνζύλεο θαη εθθξάδεη ηελ βνύιεζή ηνπ λα ζπλεξγαζζεί κε απηό πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξκαηηζζεί ε αηηκσξεζία γηα ηα ζνβαξόηεξα εγθιήκαηα· είλαη ηεο γλώκεο όηη έρεη 

θξίζηκε ζεκαζία γηα όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο παξάγνληεο ζηελ Ληβύε λα 

ζπλεξγαζζνύλ κε ην ΓΠΓ·  

6. ππελζπκίδεη όηη όια ηα εκπιεθόκελα κέξε ζηε Ληβύε πξέπεη λα δεζκεπηνύλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ακάρσλ αλά πάζα ζηηγκή, θαη όηη όινη νη θξαηνύκελνη ζα 

αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ην 

αλζξσπηζηηθό δίθαην· ππελζπκίδεη όηη νη επηζέζεηο πνπ ζηξέθνληαη εζθεκκέλα θαηά ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζε απνζηνιή παξνρήο βνήζεηαο ή εηξελεπηηθή απνζηνιή, 

ζύκθσλα κε ηνλ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, θαη πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ακάρσλ ή κε ζηξαηησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ην δηεζλέο δίθαην γηα ηηο 

έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, ζπληζηνύλ δπλάκεη ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Ρώκεο ηνπ ΓΠΓ 

εγθιήκαηα πνιέκνπ· 

7. θαιεί ηηο γεηηνληθέο ρώξεο θαη ηνπο πεξηθεξεηαθνύο παξάγνληεο λα απέρνπλ από 

δξάζεηο πνπ κπνξεί λα νμύλνπλ ηηο δηαηξέζεηο θαη λα ππνλνκεύζνπλ ηελ δεκνθξαηηθή 

κεηάβαζε ηεο Ληβύεο, θαη λα ζηεξίμνπλ πιήξσο ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο σο 

ηελ κόλε λόκηκε θπβέξλεζε ηεο Ληβύεο· επηζεκαίλεη όηη εθείλνη πνπ επηδίδνληαη 

ελεξγεηηθά ζηελ παξεκβνιή εκπνδίσλ ζε κηα θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο 

παξαβηάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ ζρεηηθά κε ηελ Ληβύε 

θαη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπο· πηζηεύεη όηη ε ΔΔ 

πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο δηπισκαηίαο ηεο θαη ηεο εμσηεξηθήο ηεο 

πνιηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο 

(ΚΠΑΑ) θαη άιισλ πνιηηηθώλ, όπσο εθείλεο γηα ην εκπόξην θαη ηε ζπλεξγαζία, 
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πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλεη ηηο ρώξεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βόξεηαο 

Αθξηθήο λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ Ληβύε· 

πηζηεύεη, επίζεο, όηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο πξέπεη λα ηεξκαηίζνπλ ηε ζησπή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε πνπ παξέρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο ζηελ πεξηνρή ζε 

αληηκαρόκελεο παξαηάμεηο ζηελ Ληβύε θαη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ επηθξάηεηα ηεο Ληβύεο γηα ηνπο πνιέκνπο ηνπο δηα πιεξεμνπζίσλ· επηθξνηεί ην 

ξόιν δηεπθόιπλζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ε Αιγεξία, ε Σπλεζία θαη ην Μαξόθν, θαη 

ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία κηαο ζηαζεξήο Ληβύεο γηα ηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα 

νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο· 

8. δεηεί από όια ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ ηελ απόιπηε ππνζηήξημή ηνπο ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο ΤΔ/ΑΔ θαη λα ζπλεξγαζζνύλ κε ηηο ιηβπθέο αξρέο, ηελ ΔΔ θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Ληβύεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηύμνπλ ζπληνληζκέλε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο θπβέξλεζε εζληθήο 

ελόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα αηηήκαηα ηεο Ληβύεο· θαιεί πεξαηηέξσ 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα απέρνπλ από ηελ εθαξκνγή εζληθώλ πνιηηηθώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Ληβύε πνπ ελδερνκέλσο έξρνληαη ζε αληίζεζε θαζ' νηνλδήπνηε 

ηξόπν κε ηηο ελσζηαθέο θαη ηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο· είλαη ηεο άπνςεο όηη ε ΔΔ θέξεη 

κεγάιε επζύλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε, αλνηθνδόκεζε θαη δεκνθξαηηθή κεηάβαζε ζηελ 

Ληβύε, θαη πηζηεύεη όηη κόλν κέζσ ζπληνληζκέλεο, ελσκέλεο θαη πξνζεθηηθά 

δηαξζξσκέλεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο ζα κπνξέζεη ε ΔΔ λα ζπκβάιεη κε ζπλεπή θαη 

ζεηηθό ηξόπν ζηελ εηξήλε θαη ηε ζηαζεξόηεηα ζηελ Ληβύε· ηνλίδεη, ελ πξνθεηκέλσ, όηη 

ε ζηήξημε ζηελ κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο έρεη θξίζηκε ζεκαζία γηα λα 

εμαζθαιηζζεί ε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, θαη όηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα είλαη 

έηνηκα λα δεζκεπζνύλ πιήξσο ζηελ ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο επί ηόπνπ κεηά 

από αίηεκα ησλ αξρώλ ηεο Ληβύεο· ζεκεηώλεη όηη απηό αληαπνθξίλεηαη απόιπηα ζηηο 

ίδηεο ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα γηα αζθάιεηα ηεο Δπξώπεο· 

9. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δέζκε κέηξσλ βνήζεηαο ύςνπο 100 εθαηνκκπξίσλ 

EUR πνπ αλαθνηλώζεθε από ηελ ΔΔ· ηνλίδεη, σζηόζν, ηε ζεκαζία πνπ έρεη λα 

δηπιαζηαζηεί ε αλζξσπηζηηθή ρξεκαηνδόηεζε ώζηε λα θαιπθζνύλ νη πιένλ επείγνπζεο 

αλάγθεο εθείλσλ πνπ έρνπλ πιεγεί βαξύηαηα από ηελ ζύγθξνπζε ζηελ Ληβύε· 

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα παξαζρεζνύλ πόξνη πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηηο 

αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο λα αμηνινγήζνπλ θαιύηεξα ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

βειηηώζνπλ ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ επί ηόπνπ· επηζεκαίλεη 

όηη κόιηο αλαιάβεη ηελ εμνπζία ε θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο έρεη ηελ λνκηκνπνίεζε 

λα δηεθδηθήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Ληβύεο πνπ επξίζθνληαη ζην εμσηεξηθό από 

ηελ πεξίνδν Καληάθη· 

10. ππελζπκίδεη ηνλ θεληξηθό ξόιν ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηάζηαζεο ζρεηηθά κε πνιηηηθή 

ιύζε γηα ηελ θξίζε· ηνλίδεη όηη ηα όξγαλα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη νη 

βνπιεπηέο ηνπ κπνξνύλ λα κνηξαζζνύλ ηελ ζεζκηθή εκπεηξία ηνπο κε ηνπο θνξείο ηεο 

Ληβύεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηεξίμνπλ ζηελ επηδίσμε ελόο πνιηηηθνύ δηαιόγνπ ρσξίο 

απνθιεηζκνύο·  

11. εθθξάδεη ηελ βαζεηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ απμαλόκελε απεηιή πνπ ζέηνπλ νη 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο γηα ηελ θπξηαξρία, ηελ εζληθή ελόηεηα θαη ηελ δεκνθξαηηθή 

κεηάβαζε ηεο Ληβύεο, επαλαιακβάλεη όηη θαηαδηθάδεη απζηεξά ηνλ εμηξεκηζκό, ηελ 

ηξνκνθξαηία, θαη ηελ βία ζε όιεο ηηο κνξθέο θαη εθδειώζεηο ηεο θαη αλεμαξηήησο ησλ 
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θηλήηξσλ πνπ ηηο ππνθηλνύλ· ηνλίδεη όηη είλαη αλάγθε λα παξαζρεζεί βνήζεηα ζηελ 

θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ θαηά ηεο αζθάιεηαο 

ηεο Ληβύεο θαη λα ζηεξηρζεί ε λέα θπβέξλεζε γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ΙΚΙΛ, ηεο Αλζάξ 

αι-αξία θαη όισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Αι Κάηληα θαη δξνπλ ζηελ 

Ληβύε· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ απόθαζε λα ζπζηαζεί πξνζσξηλή επηηξνπή 

αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ αζθαιείαο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πνιηηηθή ζπκθσλία ηεο Ληβύεο·  

12. εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί γηα ηελ δηάδνζε όπισλ, ππξνκαρηθώλ θαη εθξεθηηθώλ, θαη γηα 

ηε ιαζξαία εηζαγσγή όπισλ, γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα ηνλ πιεζπζκό θαη γηα 

ηε ζηαζεξόηεηα ηεο Ληβύεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο· επηζεκαίλεη κε βαζεηά 

αλεζπρία ηελ ελίζρπζε ηνπ ηξνκνθξαηηθνύ ππξήλα ζηελ λόηηα Ληβύε θαη ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί σο βάζε εθπαίδεπζεο γηα ην ΙΚΙΛ (Νηαέο) εάλ δελ ιεθζνύλ 

άκεζα κέηξα· επηζεκαίλεη όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ίδηαο ηεο αζθάιεηαο ηεο 

Δπξώπεο λα ζηεξηρζνύλ νη ιηβπθέο αξρέο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ηξνκνθξαηώλ από ην 

έδαθόο ηνπο, ηελ δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ όπισλ, ηελ απόζπξζε όισλ ησλ όπισλ από ηηο 

ηδησηηθέο νκάδεο, θαη ηελ δηάιπζε όισλ ησλ έλνπισλ νκάδσλ ή εγθιεκαηηθώλ 

δηθηύσλ, πνπ δξνπλ ζηελ Ληβύε ή κέζσ ηεο απηήο· 

13. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηάιπζε 

όισλ ησλ έλνπισλ νκάδσλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξνήο ησλ όπισλ ζηελ ρώξα, θαη λα 

πηνζεηεζεί πην επζεία ζηάζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ παξαγόλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ζύγθξνπζε εθνδηάδνληαο κε όπια ή παξέρνληαο άιιε ζηξαηησηηθή 

ζηήξημε· εθθξάδεη ηε δσεξή ηνπ αλεζπρία γηα ην ελδερόκελν νη απνζηνιέο όπισλ ζηελ 

Ληβύε λα πεξηέιζνπλ ζε ιάζνο ρέξηα· επαλαβεβαηώλεη όηη ε θπβέξλεζε εζληθήο 

ελόηεηαο πξέπεη λα είλαη ην κνλαδηθό εμνπζηνδνηεκέλν όξγαλν λα εηζάγεη όπια θαη 

ππξνκαρηθά ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηεο Ληβύεο, θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

έλαλ εληαίν, ηζρπξό εζληθό ζηξαηό, ν νπνίνο ζα ηειεί ππό ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο 

εζληθήο ελόηεηαο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη όιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Ληβύεο θαζώο 

θαη ηα ρσξηθά ηεο ύδαηα, ζα θπιάζζεη ηα ζύλνξά ηεο, θαη ζα κάρεηαη θαηά εζσηεξηθώλ 

θαη εμσηεξηθώλ απεηιώλ· 

14. ππελζπκίδεη ηελ ηζρπξή δέζκεπζε ηεο ΔΔ όζνλ αθνξά ηελ θπξηαξρία, αλεμαξηεζία, 

ελόηεηα θαη εδαθηθή αθεξαηόηεηα ηεο Ληβύεο· ππελζπκίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ 2174 (2014) θαη 2213 (2015), πνπ 

δηεπξύλνπλ ηηο πθηζηάκελεο δηεζλείο θπξώζεηο θαηά ηεο Ληβύεο ώζηε λα ζπκπεξηιεθζεί 

θαη ε πνηληθή επζύλε ησλ αλζξώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξάμεηο πνπ 

«απεηινύλ ηελ εηξήλε, ηε ζηαζεξόηεηα ή ηελ αζθάιεηα ηεο Ληβύεο ή παξεκπνδίδνπλ ή 

ππνλνκεύνπλ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πνιηηηθήο ηεο κεηάβαζεο»· 

15. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί ε νπδεηεξόηεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ θαη πεηξειατθώλ ηδξπκάησλ, ππό ηελ αηγίδα ηεο θπβέξλεζεο 

εζληθήο ελόηεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ληβύεο (ΚΣΛ), ηεο 

Δζληθήο Δηαηξείαο Πεηξειαίνπ (ΔΔΠ) θαη ηεο Τπεξεζίαο Δπελδύζεσλ ηεο Ληβύεο 

(ΤΔΛ)· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζζεί όηη απηά ηα ηδξύκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ κε 

δηαθάλεηα θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο, κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, ηελ αλάθηεζε 

θιαπέλησλ θξαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πξνο όθεινο όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Ληβύεο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο θπβέξλεζεο· 
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16. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ ΤΔ/ΑΔ λα επαλεμεηάζεη ηελ εληνιή ηεο 

Απνζηνιήο πλνξηαθήο πλδξνκήο ηεο ΔΔ (EUBAM) ζηε Ληβύε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

αλακνλή θαη ζηαζκεύεη ζηελ Σπλεζία, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε ε κεηαβαιιόκελε 

θαηάζηαζε ζηε ρώξα θαη κε ζηόρν λα νξηζηεί κηα ζσζηά ζπληνληζκέλε απνζηνιή 

ΚΠΑΑ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο, ηνλ ΟΗΔ 

θαη πεξηθεξεηαθνύο εηαίξνπο· ππνζηεξίδεη όηη κηα απνζηνιή ΚΠΑΑ πξέπεη λα έρεη 

ζηόρν λα ζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ηεο Ληβύεο, πξέπεη λα δίλεη 

πξνηεξαηόηεηα ζηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα αζθαιείαο (ΜΣΑ) θαη ζηνλ αθνπιηζκό, 

ηελ απνζηξάηεπζε θαη επαλέληαμε (DDR), θαη πξέπεη επίζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζε 

άιιεο επείγνπζεο αλάγθεο ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ρσξίο απνθιεηζκνύο· 

17. εθθξάδεη ηελ αλάγθε λα επηιεγνύλ πξνζεθηηθά ηνκείο δαπαλώλ, δεδνκέλεο ηεο 

αζηάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιέο ρώξεο ζην λόηην άθξν ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

αλαζεώξεζεο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΔΠΓ)· εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη ν 

Δπξσπατθόο Μεραληζκόο Γεηηνλίαο (ΔΜΓ) 2014-2020 ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη σο 

πξνηεξαηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα απνζθνπνύλ ζηελ ζηήξημε 

θνηλσληθννηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηε κεηάβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δεκηνπξγίαο απαζρόιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο λένπο θαη ηηο 

γπλαίθεο ζηε Ληβύε, δηαπνιηηηζκηθό θαη δηαζξεζθεπηηθό δηάινγν, θαη ηερληθή 

εκπεηξνγλσκνζύλε γηα θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ ζπλόξσλ· 

18. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζηελ Αληηπξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηελ Κπβέξλεζε Δζληθήο Δλόηεηαο ηεο Ληβύεο, ζηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ, ζηνλ Αξαβηθό ύλδεζκν θαη ζηελ Αθξηθαληθή Έλσζε. 


