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Tema: VP/HR - Komisijos planai bendradarbiauti su Libija migracijos klausimais 

Kaip teigiama 2016 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų paramos misijos Libijoje (UNSMIL) ir Vyriausiojo 
žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitoje1, suirus Libijos teisingumo sistemai susidarė 
nebaudžiamumo padėtis, kai ginkluotos grupuotės, nusikalstamos grupės, nelegaliu gabenimu 
besiverčiantys asmenys ir net valstybės pareigūnai naudoja itin nelegalius metodus visoje šalyje 
kontroliuojant migrantų ir pabėgėlių srautą. Migrantai savavališkai laikomi sulaikymo centruose, kurių 
didžiajai daliai vadovauja Kovos su neteisėta migracija departamentas (angl. DCIM), ir patiria DCIM 
sargų kankinimus ir kitokį netinkamą elgesį. Sulaikymo sąlygos žeminančios ir nežmogiškos: migrantai 
neteisėtai kalinami, kankinami, žudomi, seksualiai išnaudojami ir kitaip pažeidžiamos jų žmogaus 
teisės. UNSMIL gavo patikimos informacijos, kad kai kurie valstybės institucijų nariai ir vietiniai 
pareigūnai dalyvavo nelegalaus gabenimo procese ir išnaudojant pabėgėlius bei smurtaujant prieš 
juos. 

Atsižvelgiant į minėtuosius dalykus ir į tai, kad, Jungtinių Tautų nuomone, Libija nėra saugi šalis, kokie 
yra Komisijos kriterijai, taikomi bendradarbiavimui su Libija? 

Ar tyrimų ir gelbėjimo perdavimas gali būti tolygus faktiniam grąžinimui? 

Kuo remiantis manoma, kad tinkama sudaryti partnerystę su šia trečiąja šalimi, kuri vis dar neturi 
stabilios valstybės struktūros ir net nėra pasirašiusi Ženevos Konvencijos dėl pabėgėlių statuso? 

                                                      
1  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/DetainedAndDehumanised_en.pdf 


