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EU ne izvaja niti ne predvideva vračanja migrantov in prosilcev za azil iz držav članic EU v Libijo. Cilj 
predvidenih ukrepov je krepitev zmogljivosti Libije za izvajanje nadzora na njeni južni meji in v njenih 
teritorialnih vodah ob hkratnem spodbujanju človekovih pravic. Človekove pravice in ustrezna 
obravnava migrantov sta tudi pomembna elementa usposabljanj, ki jih operacija EUNAVFOR MED 
SOPHIA nudi libijski obalni straži in mornarici, ter misije EU za pomoč na meji (EUBAM) v Libiji.  
 
EU financira usposabljanja libijske obalne straže in podpira upravljanje migracij na podlagi človekovih 
pravic v Libiji. Februarja 2016 je bil mandat EUBAM spremenjen tako, da se omogoči civilna misija za 
krepitev zmogljivosti in pomoč pri obvladovanju krize na področju policijskega sodelovanja / pravne 
države / upravljanja meja, ki bo libijskim organom nudila svetovanje in usposabljanje.  
 
Pred kratkim je nujni skrbniški sklad EU za Afriko1 sprejel program v vrednosti 90 milijonov EUR za 
okrepitev zaščite in odpornosti migrantov, beguncev in gostiteljskih skupnosti v Libiji. Program, ki ga 
izvajajo Mednarodna organizacija za migracije, Program Združenih narodov za razvoj, Nemška 
agencija za mednarodno sodelovanje (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), 
Sklad Združenih narodov za otroke in visoki komisar Združenih narodov za begunce, bo med drugim 
vključeval sklop o zaščiti vseh, ki potrebujejo pomoč (migrantov, beguncev, notranje razseljenih oseb 
in oseb v postopku vračanja), in spodbujanju alternativnih možnosti namesto pridržanja, pomoč pri 
prostovoljnem vračanju in reintegraciji, spodbujal bo družbeno-gospodarski razvoj na občinski ravni in 
nudil podporo lokalnemu upravljanju v Libiji.  
 
Poleg tega ima EU v okviru evropskega instrumenta sosedstva na voljo sveženj v vrednosti 120 
milijonov EUR za civilno družbo, upravljanje, zdravstvo, mladino in izobraževanje, migracije, podporo 
za politični proces, varnost in mediacijo. 
 

                                                      
1  Sklep Komisije z dne 20. oktobra 2015 o vzpostavitvi nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za 

stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije in razseljevanje v Afriki, C(2015) 7293 
final. 

 


