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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Libii 

(2016/2537(RSP)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 

Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że pod auspicjami ONZ osiągnięto porozumienie w sprawie 

utworzenia w Libii rządu jedności narodowej; 

B. mając na uwadze, że libijska Rada Prezydencka zgodziła się na propozycję stanowisk 

ministerialnych, lecz Izba Reprezentantów ją odrzuciła; 

C. mając na uwadze, że Libia jest krajem rozdartym wojną, a jego kierownictwo jest 

poróżnione między sobą; mając na uwadze, że terytorium Libii znajduje się pod 

kontrolą bojówek plemiennych i islamistycznych grup terrorystycznych, takich jak 

Państwo Islamskie i Ansar al-Szaria; 

D. mając na uwadze, że zagraniczni bojownicy należący do grup terrorystycznych coraz 

częściej traktują Libię jako pozycję, na którą można dokonać odwrotu; mając na 

uwadze, że niektóre z tych grup ciągną dochody z rafinerii ropy; 

E. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie, w tym Zjednoczone Królestwo i 

Francja, poprzez interwencję wojskową z 2011 r. i poparcie dla tzw. arabskiej wiosny 

ogółem znacznie przyczyniły się do wywołania kryzysu w Libii; 

F. mając na uwadze, że Libia jest ważnym krajem dla nielegalnej imigracji napływającej 

do Europy; 

G. mając na uwadze, że istniała dwustronna umowa między Włochami a Libią mająca na 

celu zwalczanie nielegalnej imigracji poprzez zawracanie przechwyconych statków; 

H. mając na uwadze, że niezwykle ważne jest, aby powstrzymać napływ nielegalnej 

imigracji; 

1. przyjmuje do wiadomości sytuację w Libii; 

2. wyraża nadzieję, że rząd jedności narodowej zostanie utworzony bez dalszych 

opóźnień, aby zaprowadzić w Libii pokój, bezpieczeństwo i stabilność; 

3. podkreśla znaczenie, jakie ma współpraca z Libią w hamowaniu napływu nielegalnej 

imigracji; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zawarcia z Libią umów o 

readmisji; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 



 

RE\1085442PL.doc 3/3 PE576.540v01-00 

 PL 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych 

i polityki bezpieczeństwa, rządom państw członkowskich oraz rządowi Libii. 


