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B8-0178/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma Libyan tilanteesta 

(2016/2537(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Libyasta ja erityisesti 15. syyskuuta 2011
1
, 

22. marraskuuta 2012
2
, 18. syyskuuta 2014

3
 ja 15. tammikuuta 2015

4
 antamansa 

päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 30. huhtikuuta, 26. ja 

27. toukokuuta, 30. kesäkuuta, 12. heinäkuuta, 17. elokuuta, 13. ja 22. syyskuuta, 

9. lokakuuta ja 19. ja 26. marraskuuta 2015 sekä 7. tammikuuta 2016 antamat 

julkilausumat Libyasta, 

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 11. toukokuuta, 20. heinäkuuta, 

12. lokakuuta, 4. marraskuuta ja 14. ja 17. joulukuuta 2015 sekä 8. tammikuuta 2016 

esittämät kommentit,  

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 

antaman julkilausuman Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen allekirjoittamisesta 

17. joulukuuta 2015, 

– ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 30. elokuuta, 20. lokakuuta, 17. ja 18. marraskuuta 

ja 15. joulukuuta 2014, 19. tammikuuta, 9. helmikuuta, 16. maaliskuuta ja 12. lokakuuta 

2015 sekä 18. tammikuuta 2015 antamat päätelmät, 

– ottaa huomioon Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja 

Yhdysvaltojen 17. helmikuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Libyasta ja 

Algerian, Ranskan, Saksan, Italian, Marokon, Qatarin, Espanjan, Tunisian, Turkin, 

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen ja 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 19. lokakuuta 2015 antaman yhteisen 

julkilausuman, 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1970 (2011), 1973 (2011), 

2174 (2014) ja 2259 (2015), 

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2015 annetun YK:n pääsihteerin raportin YK:n Libyan-

tukioperaatiosta (UNSMIL), 

– ottaa huomioon Marokon Skhiratissa 17. joulukuuta 2015 allekirjoitetun Libyaa 

koskevan poliittisen sopimuksen kansallisen sovinnon hallituksen muodostamisesta, 

                                                 
1
 EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 114. 

2
 EUVL C 419, 16.12.2015, s. 192. 

3
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0028. 

4
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0010. 
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– ottaa huomioon YK:n Libyan-tukioperaation (UNSMIL) 4. syyskuuta 2014 antaman 

raportin Libyan ihmisoikeustilanteesta ja 27. joulukuuta 2014 ja 12. tammikuuta ja 

16. marraskuuta 2015 julkaistut raportin päivitykset, 

– ottaa huomioon vuoden 1949 Geneven yleissopimukset ja niiden vuoden 1977 

lisäpöytäkirjat sekä aseellisen selkkauksen osapuolten velvollisuuden noudattaa 

kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja turvata kyseisen oikeuden noudattaminen 

kaikissa olosuhteissa, 

– ottaa huomion 22. toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/233/YUTP, 

jolla luodaan Euroopan unionin yhdennetty rajavalvonnan Libya-avustusoperaatio 

(EUBAM Libya)
1
, 

– ottaa huomioon Martin Koblerin nimityksen 4. marraskuuta 2015 YK:n pääsihteerin 

Libyan-erityisedustajaksi, 

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista ja 

demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n tämän alan toiminnasta laaditusta 

vuosikertomuksesta
2
, 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista 

ja demokratiasta maailmassa 2014 ja EU:n tämän alan toiminnasta laaditusta 

vuosikertomuksesta
3
 sekä 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Lähi-idän ja 

Pohjois-Afrikan alueen (MENA-alue) turvallisuushaasteista ja poliittista vakautta 

koskevista näkymistä
4
,  

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2015 annetun Rooman julkilausuman kansallisen 

sovinnon hallituksen tukemisesta Libyan ainoana laillisena hallituksena, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. katsoo, että Libyaa koskeva poliittinen sopimus on ainutlaatuinen tilaisuus ryhtyä 

käsittelemään Libyan kestämätöntä tilannetta ja Libyan kansan kärsimyksiä sekä luoda 

demokraattinen siviilivaltio kansallisen yhteisymmärryksen avulla; 

B. panee merkille, että poliittiseen Libya-vuoropuheluun on osallistunut Libyan 

demokratiaprosessin avainhenkilöitä, mukaan lukien edustajainhuoneen, 

kansalliskokouksen ja kansallisen siirtymäkauden neuvoston jäseniä; toteaa, että aidon 

sovinnon edistämiseen on osallistunut myös muita riippumattomia sidosryhmiä, kuten 

kunnanvaltuustojen, poliittisten puolueiden, heimojohtajien ja naisjärjestöjen edustajia; 

C. ottaa huomioon, että Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen tavoitteena on turvata 

Libyan kansan demokraattiset oikeudet, muodostaa yhteisymmärrykseen perustuva 

hallitus, joka noudattaa vallanjaon periaatetta, ja antaa valtiollisille instituutioille, kuten 

kansallisen sovinnon hallitukselle, valtuudet ratkaista Libyan ja Libyan kansan 

kohtaamat haasteet; 

                                                 
1
 EUVL L 138, 24.5.2013, s. 15. 

2
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0076. 

3
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470. 

4
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0271. 
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D. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaan Libyassa 

toimivat Daʼesh, Ansar al-Sharia ja al-Qaida ovat terroristijärjestöjä;  

E. toteaa, että Libyan julkinen hallinto sekä ihmisoikeus- ja humanitaarinen tilanne ovat 

heikentyneet väkivaltaisuuksien puhkeamisen ja yhä epävakaampien poliittisten olojen 

seurauksena; panee merkille YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tammikuussa 2016 

esittämän arvion, että noin 435 000 libyalaista on joutunut siirtymään kotiseuduiltaan; 

toteaa lisäksi, että Libyassa on edelleen satoja tuhansia eri kansallisuuksia edustavia 

pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, joista monet elävät kehnoissa olosuhteissa; toteaa, 

että Libyasta on tullut ihmiskaupan kauttakulkumaa ja että tuhannet ihmiset ovat 

kuolleet pyrkiessään Välimeren yli Eurooppaan;  

F. toteaa, että Libyassa esiintyy edelleen väkivaltaa, aseellisia konflikteja, matalan 

intensiteetin sodankäyntiä ja sijaissotaa, jotka vaikuttavat useisiin alueisiin ja ovat 

osaltaan romahduttamassa lakia ja järjestystä; toteaa, että maassa loukataan edelleen 

yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta sekä 

harjoitetaan laajamittaista sortoa, kuten pikateloitukset ja muut surmat, mielivaltaiset 

pidätykset ja vangitsemiset, kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava 

kohtelu, mikä vain viivyttää sopimuksen täytäntöönpanoa ja vaikeuttaa siirtymistä 

demokratiaan; 

1. panee tyytyväisenä merkille, että on allekirjoitettu Libyaa koskeva poliittinen sopimus 

kansallisen sovinnon hallituksen muodostamisesta Libyan ainoaksi lailliseksi 

hallitukseksi, joka koostuu Fayez al-Sarrajin johtamasta presidenttineuvostosta ja 

hallituksesta, jota muut valtiolliset instituutiot, myös edustajainhuone ja valtioneuvosto, 

tukevat; 

2. kehottaa edustajainhuonetta ja sen johtoa osoittamaan kompromissihalukkuutta ja 

jatkamaan neuvotteluja hallituksen asialistasta kansallisen sovinnon hallituksen 

tukemiseksi poliittisen sopimuksen hengessä; 

3. korostaa Libyan vastuuta maata koskevasta poliittisesta sopimuksesta; pitää tärkeänä, 

että sopimus pannaan täytäntöön hyvässä uskossa ja poliittisen tahdon ja 

osallistavuuden hengessä; toteaa, että sopimuksen täysimääräisellä täytäntöönpanolla 

saadaan tarvittavat välineet ratkaista kipeät ongelmat, jotka koskevat valtioelinten 

perustamista ja uudistamista, oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamista, terrorismin 

torjuntaa, ihmisoikeustilanteen kohentamista, muuttoliikettä, ihmiskaupan torjuntaa ja 

talouskasvun elvyttämistä; 

4. antaa täyden tukensa YK:n pääsihteerin erityisedustajan Martin Koblerin 

välitystoiminnalle, jonka tavoitteena on helpottaa pääsyä Libya-johtoiseen poliittiseen 

ratkaisuun ja ratkaista neuvotteluteitse kriisi sekä varmistaa yhtenäisyys, 

hallinnoitavuus, vakaus ja rauha; katsoo, että kansallisen sovinnon menettely on tärkeä, 

jotta Libyaan saadaan rauhanomainen, demokraattinen ja osallistava yhteiskunta, ja 

kannustaa kansainvälistä yhteisöä ja etenkin YK:ta ohjamaan prosessia EU:n tuella; 

kehottaa EU:ta määräämään Libyan poliittista sopimusta boikotoiville yksittäisille 

henkilöille ja järjestöille kohdennettuja seuraamuksia, joita voivat olla esimerkiksi 

matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen; 
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5. ilmaisee solidaarisuutensa Libyan kansaa kohtaan ja tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen 

väkivallan ja terrori-iskut, myös aivan viimeaikaiset iskut, sekä ihmisoikeusloukkaukset 

ja väärinkäytökset, jotka ovat seurausta taisteluista ja sotilasoperaatioista; tuntee erittäin 

suurta huolta Libyan siviiliväestön, siirtotyöläisten, ulkomaalaisväestön ja Libyaan 

päätyneiden pakolaisten kärsimyksistä; toteaa, että Libyan taisteluissa on kuollut satoja 

siviilejä, ja ne ovat aiheuttaneet laajamittaisen pakkomuuton ja vakavan humanitaarisen 

tilanteen; vahvistaa tukevansa Kansainvälistä rikostuomioistuinta sen toiminnassa, jolla 

tuetaan oikeusjärjestelmän uudelleen rakentamista, ja ilmaisee olevansa valmis 

tekemään sen kanssa yhteistyötä, jotta voidaan lopettaa rankaisemattomuus 

vakavimpien rikosten tapauksessa; pitää erittäin tärkeänä, että kaikki Libyan relevantit 

toimijat tekevät yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa;  

6. muistuttaa, että Libyan konfliktin kaikkien osapuolten on sitouduttava suojelemaan 

siviilejä kaikissa tilanteissa ja että kaikkien pidätettynä tai vangittuna olevien kohtelussa 

on noudatettava kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja humanitaarista oikeutta; 

muistuttaa, että tahalliset hyökkäykset humanitaarista apua toimittavia henkilöitä 

vastaan ja kaikkia niitä vastaan, jotka osallistuvat YK:n peruskirjan mukaiseen 

rauhanturvaoperaatioon, jonka tarkoituksena on aseellisia konflikteja koskevan 

oikeuden mukaisesti suojella siviilejä ja siviilikohteita, ovat Kansainvälisen 

rikostuomioistuimen Rooman peruskirjan mukaan sotarikoksia; 

7. kehottaa Libyan naapurimaita ja seudun alueellisia toimijoita pidättymään toimista, 

jotka saattaisivat syventää erimielisyyttä ja vaikeuttaa Libyan siirtymistä demokratiaan, 

ja antamaan täyden tukensa kansallisen sovinnon hallitukselle Libyan ainoana laillisena 

hallituksena; muistuttaa, että kansallisen sovinnon hallituksen tielle aktiivisesti esteitä 

luovat tahot rikkovat turvallisuusneuvoston Libya-päätöslauselmia ja joutuvat 

vastuuseen teoistaan; katsoo, että EU:n olisi käytettävä yhteiseen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaan (YTPP) ja muun muassa kauppa- ja kehityspolitiikkoihin 

sisältyviä diplomaattisia ja ulkopoliittisia välineitään ja kannustettava Lähi-idän ja 

Pohjois-Afrikan alueen maita osallistumaan myönteisessä hengessä Libyan 

demokratiaprosessiin; katsoo lisäksi, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi puhuttava 

avoimesti tuesta, jota eräät alueen toimijat antavat Libyassa sotiville ryhmittymille ja 

terroristiryhmille, jotka käyttävät Libyan aluetta sijaissotiinsa; pitää tervetulleena 

Algerian, Tunisia ja Marokon välittäjän roolia ja muistuttaa, että Libyan vakaus on 

tärkeä koko alueen vakautta ja turvallisuutta ajatellen; 

8. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita antamaan täyden tukensa varapuheenjohtajan / korkean 

edustajan ponnisteluille sekä laatimaan yhdessä Libyan viranomaisten, EU:n ja 

UNSMIL-operaation kanssa yhteensovitettuja toimia kansallisen sovinnon hallituksen 

tukemiseksi Libyan ensisijaisia tarpeiden ja pyyntöjen mukaisesti; kehottaa 

jäsenvaltioita pidättymään sellaisten kansallisten politiikkojen ja toimien toteuttamisesta 

Libyassa, jotka saattavat olla jotenkin ristiriidassa EU:n ja kansainvälisen yhteisön 

toimien kanssa; katsoo, että EU:lla on suuri vastuu Libyan jälleenrakennuksessa ja 

demokratisoinnissa ja että EU tarvitsee huolellisesti laaditun yhteisen eurooppalaisen 

strategian voidakseen edistää johdonmukaisesti ja myönteisessä hengessä Libyan rauhaa 

ja vakautta toteaa, että turvallisuusalan uudistus on välttämätön demokraattisen 

hallinnon varmistamiseksi ja että jäsenvaltioiden on sitouduttava tukemaan asiaa paikan 

päällä Libyan viranomaisten pyynnöstä; katsoo, että tämä on täysin Euroopan omien 

turvallisuustarpeiden ja -etujen mukaista; 
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9. pitää tervetulleena EU:n julkistamaa 100 miljoonan euron tukipakettia; korostaa 

kuitenkin, että humanitaarisen avun rahoitusta on lisättävä selvästi, jotta voidaan 

tyydyttää Libyan konfliktin vakavasti koettelemien ihmisten välittömimmät tarpeet; 

korostaa, että on osoitettava varoja humanitaarisille järjestöille, jotta ne kykenevät 

paremmin arvioimaan tilanteen ja lisäämään apuaan paikan päällä; katsoo, että heti kun 

kansallisen sovinnon hallitus on toiminnassa, sillä on oikeus vaatia takaisin Gaddafin 

valtakaudesta lähtien ulkomaille siirretyt Libyan valtion varat; 

10. muistuttaa, että parlamentaarinen ulottuvuus on keskeisessä asemassa kriisin 

ratkaisemisessa politiikan keinoin; korostaa, että Euroopan parlamentin elimet ja jäsenet 

voivat jakaa kokemuksiaan libyalaistoimijoiden kanssa ja auttaa näitä luomaan 

osallistavan poliittisen vuoropuhelun;  

11. pitää erittäin huolestuttavana kasvavaa uhkaa, jota terroristiryhmät aiheuttavat Libyan 

suvereniteetin, kansallisen yhtenäisyyden ja demokratian rakentamiselle; toistaa 

tuomitsevansa ehdottomasti kaikki ääriajattelun, terrorismin ja väkivallan eri muodot ja 

ilmentymät niiden motiivista riippumatta; korostaa, että on autettava kansallisen 

sovinnon hallitusta torjumaan Libyan turvallisuusuhkia ja tuettava uutta hallitusta sen 

pyrkimyksissä kukistaa Libyassa toimivat Daʼesh, Ansal al-Sharia ja kaikki al-Qaidaan 

kytköksissä olevat ryhmät; suhtautuu myönteisesti päätökseen perustaa väliaikainen 

turvallisuuskomitea helpottamaan Libyaa koskevassa poliittisessa sopimuksessa 

esitettyjen turvallisuusjärjestelyjen täytäntöönpanoa;  

12. pitää edelleen huolestuttavana aseiden, ammusten ja räjähdysaineiden suurta määrää 

sekä aseiden salakuljetusta, jotka ovat uhka Libyan väestölle sekä maan ja koko alueen 

vakaudelle; panee erittäin huolestuneena merkille, että eteläisen Libyan 

terroristikeskittymä on vahvistunut ja että se voi toimia Daʼeshin koulutuskeskuksena, 

ellei asiaan puututa välittömästi; katsoo, että on Euroopan omien turvallisuusintressien 

mukaista auttaa Libyan viranomaisia kitkemään terroristit maaperältään, pysäyttämään 

aseiden pääsyn maahan, takavarikoimaan kaikki yksityisten ryhmittymien aseet ja 

riisumaan aseista kaikki aseistetut ryhmittymät ja rikollisverkostot, jotka toimivat 

Libyassa tai Libyan kautta; 

13. korostaa, että tarvitaan välittömiä toimia kaikkien aseistettujen ryhmien riisumiseksi 

aseista ja maahan tulevien aseiden määrän vähentämiseksi ja että on otettava tiukka 

linja suhteessa alueellisiin toimijoihin, jotka lietsovat konfliktia toimittamalla aseita tai 

antamalla muunlaista sotilaallista tukea; pelkää, että Libyaan saapuvat asetoimitukset 

saattavat päätyä vääriin käsiin; muistuttaa, että kansallisen sovinnon hallitus on ainoa 

laillinen elin, joka saa tuoda maahan aseita ja ammuksia noudattaen Libyan 

kansainvälisiä sitoumuksia, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevat 

päätöslauselmat; korostaa, että tarvitaan yksi vahva kansallinen armeija, joka toimii 

kansallisen sovinnon hallituksen valvonnassa ja kykenee valvomaan koko Libyan 

aluetta ja aluevesiä, turvaamaan maan rajat ja torjumaan sisäisiä ja ulkoisia uhkia; 

14. muistuttaa EU:n sitoutuneen vahvasti Libyan itsemääräämisoikeuden, itsenäisyyden, 

yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden tukemiseen; palauttaa mieliin YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2174 (2014) ja 2213 (2015), joilla ulotetaan 

nykyiset kansainväliset Libya-pakotteet koskemaan niiden henkilöiden 

rikosoikeudellista vastuuta, jotka harjoittavat tai tukevat toimia, jotka uhkaavat Libyan 
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rauhaa, vakautta tai turvallisuutta tai estävät maan poliittisen muutoksen 

menestyksekkään toteutuksen tai vaikeuttavat sitä; 

15. korostaa, että on turvattava kansallisen sovinnon hallituksen alaisten rahoituslaitosten ja 

öljyalan toimijoiden ja erityisesti Libyan keskuspankin, kansallisen öljy-yhtiön ja 

Libyan investointiviranomaisen puolueettomuus ja riippumattomuus; pitää tärkeänä 

varmistaa, että nämä instituutiot toimivat avoimesti ja vastuullisesti ja että saadaan 

palautetuksi varastettu valtion omaisuus kaikkien libyalaisten ja demokraattisen 

hallituksen hyödyksi; 

16. toistaa varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle osoittamansa kehotuksen tarkastella 

uudelleen Euroopan unionin yhdennetyn rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) 

toimivaltuuksia Libyassa (sen toiminta on parhaillaan keskeytyksissä ja henkilöstö on 

sijoitettuna Tunisiaan), jotta voitaisiin ottaa huomioon maan muuttuva tilanne ja 

suunnitella asianmukaisesti koordinoitu YTPP-operaatio, jota hoitaisivat yhdessä 

kansallisen sovinnon hallitus, YK ja alueelliset kumppanit; katsoo, että kyseisellä 

YTPP-operaatiolla olisi tuettava Libyaa koskevan poliittisen sopimuksen 

täytäntöönpanoa, siinä olisi asetettava etusijalle turvallisuusalan uudistus, 

aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen ja sillä olisi vastattava 

muihin osallistavan hallintorakenteen kiireellisiin tarpeisiin; 

17. katsoo, että monille eteläisen Välimeren alueen maille tyypillisen epävakauden vuoksi 

on syytä valita menoalueet huolellisesti ja tarkistaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa; 

katsoo, että Euroopan naapuruusvälineeseen 2014–2020 olisi sisällytettävä ensisijaisina 

toimia, joilla tuetaan siirtymäkauden sosioekonomisia oloja, mukaan lukien 

työpaikkojen ja ammatillisen koulutuksen luominen Libyan nuorille ja naisille, 

kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu ja tekninen asiantuntemus rajavalvonnan 

tehostamiseksi; 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, Libyan kansallisen sovinnon hallitukselle, YK:n pääsihteerille, Arabiliitolle 

ja Afrikan unionille. 


