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EÚ návrat migrantov a žiadateľov o azyl z členských štátov EÚ do Líbye nevykonáva a ani ho 
neplánuje. Plánované opatrenia sú zamerané na posilnenie kapacít Líbye určených na kontrolu 
svojich južných hraníc a teritoriálnych vôd a zároveň na presadzovanie ľudských práv. Ľudské práva 
a správne zaobchádzanie s migrantmi sú aj dôležitými prvkami výcviku, ktorý poskytuje operácia 
EUNAVFOR Med Sophia líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu, ako aj pomocnej hraničnej misii 
Európskej únie (EUBAM) v Líbyi. 
 
EÚ financuje výcvik líbyjskej pobrežnej stráže a podporuje riadenie migrácie v Líbyi založené na 
právach. Vo februári 2016 bol mandát misie EUBAM zmenený tak, aby sa zabezpečila prípadná 
civilná misia krízového riadenia zameraná na budovanie kapacít a podporu v oblasti policajnej 
spolupráce/právneho štátu/riadenia hraníc, ktorá bude líbyjským orgánom poskytovať poradenstvo 
a výcvik. 
 
V rámci núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku1 bol nedávno schválený program s rozpočtom vo 
výške 90 miliónov EUR, ktorý má slúžiť na posilnenie ochrany a odolnosti migrantov, utečencov 
a hostiteľských komunít v Líbyi. Tento program, ktorý vykonáva Medzinárodná organizácia pre 
migráciu, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, nemecké združenie „Gesellschaft für 
Inernationale Zusammenarbeit“, Detský núdzový fond OSN a Úrad vysokého komisára Organizácie 
Spojených národov pre utečencov, bude okrem iného zahŕňať zložku ochrany všetkých osôb v núdzi 
(migranti, utečenci, osoby vysídlené v rámci krajiny a navrátilci), propagácie alternatív k zaisteniu, 
asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácie a prispievania k sociálno-ekonomickému rozvoju 
na miestnej úrovni a podpory miestnej správy v Líbyi. 
 
EÚ zároveň vyčlenila prostredníctvom nástroja európskeho susedstva EÚ balík vo výške 120 miliónov 
EUR určený pre občiansku spoločnosť, správu, zdravotníctvo, mládež a vzdelávanie, migráciu, 
podporu politického procesu, bezpečnosť a mediáciu. 
 

                                                      
1  Rozhodnutie Komisie z 20. 10. 2015 o zriadení Núdzového trustového fondu Európskej únie pre stabilitu 

a riešenie základných príčin neregulárnej migrácie a vysídľovania osôb v Afrike, C (2015) 7293 v konečnom 
znení. 

 


