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Резолюция на Европейския парламент относно положението в Либия
(2016/2537(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Либия, и по-специално 
резолюциите от 15 септември 2011 г.1, 22 ноември 2012 г.2, 18 септември 2014 г.3 и 
15 януари 2015 г.4, 

– като взе предвид Решение 2013/233/ОВППС на Съвета от 22 май 2013 г., с което се 
създава мисия на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на 
границите в Либия (EUBAM Libya),

– като взе предвид решението за започване на 18 май юни 2015 г. на EU NAVFOR 
MED операция Sophia с оглед идентифицирането, залавянето и отстраняването на 
плавателни съдове и идентифицирането на средства, използвани, или за които се 
подозира, че са използвани от контрабандисти или трафиканти на мигранти;

– като взе предвид неотдавнашните изявленията на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини относно Либия, по-
специално тези от 30 април, 26 и 27 май, 30 юни, 12 юли, 17 август, 13 и 
22 септември, 9 октомври, 19 и 26 ноември, 14 и 17 декември 2015 г., както и от 7, 
11 и 18 януари 2016 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 януари 2016 г. относно Либия,

– като взе предвид политическото споразумение за Либия, подписано на 17 декември 
2015 г. в Схират, Мароко, 

– като взе предвид съвместното комюнике от срещата на министрите в Рим относно 
Либия от 13 декември 2015 г., одобрено от Алжир, Египет, Германия, Италия, 
Испания, Йордания, Катар, Китай, Мароко, Обединените арабски емирства, 
Обединеното кралство, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Тунис, Турция, Франция, 
Европейския съюз, ООН, Лигата на арабските държави и Африканския съюз, 

– като взе предвид Резолюция № 2259 (2015) на Съвета за сигурност на ООН относно 
положението в Либия, приета с единодушие на 23 декември 2015 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно прегледа на 
европейската политика за съседство5,

– като взе предвид националната конференция на либийските племена, проведена в 
Триполи през юли 2011 г., която призова за приемането на закон за обща амнистия с 

1 ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 114.
2 ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 192.
3 Приети текстове, P8_TA(2014)0028.
4 Приети текстове, P8_TA(2015)0010.
5 Приети текстове, P8_TA(2015)0272.



RC\1085704BG.doc PE576.505v01-00 }
PE576.530v01-00 }
PE576.531v01-00 }
PE576.538v01-00 }
PE576.539v01-00 } RC1

BG

цел прекратяване на гражданската война,

– като взе предвид срещата на политическите лидери и активисти в Алжир на 11 май 
2015 г.,

– като взе предвид изявлението в подкрепа на правителство на националното съгласие 
(ПНС) в Либия, направено от правителствата на Алжир, Германия, Италия, 
Испания, Мароко, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство, САЩ, 
Тунис и Франция,

– като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че при диктатурата на Кадафи Либия притежаваше най-големия 
арсенал на южния бряг на Средиземно море и след падането на диктатора се 
превърна в основен източник на незаконна търговия и трафик на оръжия и в зона за 
снабдяване на всички терористи и екстремисти в района на Сахел (Мали, Нигер, 
Нигерия) и на опозиционните движения в Судан, Чад и Сирия;

Б. като има предвид, че през февруари 2011 г. либийските граждани излязоха на 
улиците като част от Арабската пролет и последваха девет месеца граждански 
конфликти; като има предвид, че НАТО подкрепи бунтовниците, които се сблъскаха 
с безразборни репресии от страна на държавата, и тази подкрепа беше от решаващо 
значение за свалянето от власт на режима на Кадафи;

В. като има предвид, че либийското общество – и преди, и особено след преврата – 
винаги е било организирано въз основа на племенна система; като има предвид, че 
племенните съюзи между различните етноси (най-вече араби и малцинствата 
амазиги, тубу и туареги) продължават да играят значителна роля в настоящата криза 
в Либия; 

Г. като има предвид, че в повечето милиции, които се бориха срещу Кадафи, бяха 
инфилтрирани ислямисти, които постепенно надделяха и някои от тях изиграха 
ключова роля в конфликта; като има предвид, че съответните резолюции на Съвета 
за сигурност на ООН класифицираха Даиш, Ансар аш-Шариа и Ал Кайда като 
терористични организации и всички те са представени в Либия;

Д. като има предвид, че през август 2012 г. Националният преходен съвет (НПС) 
предаде властта на Общия национален конгрес (ОНК), изборен парламент, който 
след това избра временен държавен глава; като има предвид, че през юни 2014 г. 
гласоподавателите избраха нов парламент, който да замени ОНК, под формата на 
Камара на представителите, която премести седалището си в Тобрук; като има 
предвид, че бившият ОНК, който беше доминиран от „Мюсюлмански братя“, беше 
свикан отново скоро след това и избра свой министър-председател, оспорвайки 
властта на Камарата на представителите в периода на сблъсъци, по време на които 
дори столицата Триполи преминаваше от едни ръце в други; като има предвид, че и 
за двете воюващи страни се предполага, че получават подкрепа от външни сили, по-
специално от Египет, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които 
подпомагат Камарата на представителите (Торбук), и от Турция и Катар, които 
подпомагат новия ОНК (Триполи);
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Е. като има предвид, че от август 2014 г всеки от тези два политически органа 
(Камарата на представителите в Тобрук, призната от международната общност, и 
новият ОНК, който се появи в Триполи) твърди, че управлява държавата, като и 
двата органа са подкрепени от няколко тежко въоръжени милиции, свързани с 
определени региони, градове и племена с различен произход; 

Ж. като има предвид, че политическият вакуум и липсата на стабилно правителство 
бяха използвани от Даиш, в чиито редици има чужденци и либийски терористи, 
завърнали се в страната от военните действия в Ирак и Сирия; като има предвид, че 
тези завърнали се ислямисти, придружени от джихадисти от други държави, 
превзеха град Дерна на изток от Бенгази през ноември 2014 г. и дадоха обет за 
вярност към Даиш; като има предвид, че оттогава тези сили и техните съюзници 
осъществяват активни действия по цялата брегова линия от Дерна до Триполи, 
включително в Байда, Бенгази, Аждабия, Абу-Грейн и Мизрата, като контролират 
изцяло над 200 км. около Сирт, и че те разполагат с тренировъчна база на запад от 
Триполи, близо до границата с Тунис; като има предвид, че Даиш започна местна 
кампания на терор – с обезглавявания, престрелки и бомбени атентати – 
разширявайки своята територия, наложи контрола си върху пътя и може да 
възпрепятства връзките между източната и западната част на страната;

З. като има предвид, че в Либия са се установили най-многобройните сили на Даиш 
извън Близкия изток и тя представлява предмостие на Даиш на южния бряг на 
Средиземно море, като поражда особено опасна заплаха за съседните държави в 
Сахел и Сахара, както и за Европа, чрез терористични действия; 

И. като има предвид, че от 4 януари 2016 г. Даиш провежда мащабни офанзиви за 
завземане на ключови нефтени съоръжения в Либия с цел да увеличи военната си 
хазна и да наложи контрол върху огромните източни нефтени съоръжения при Ал-
Сидра, Рас Лануф и Марса ел Брега, като по този начин нанася щети на основните 
инфраструктури, на които се крепят икономическите ресурси на Либия, и излага на 
риск ключови източници на доходи за възстановяването на страната;

Й. като има предвид, че след като потъна в анархия, Либия се превърна в още по-
голяма степен в транзитна страна за трафика на хора към южните граници на 
Европа; като има предвид, че Либия продължава да приема стотици хиляди 
мигранти и търсещи убежище лица от различни националности, много от които 
живеят в трагични условия и поради това представляват потенциални жертви на 
трафикантите; 

К. като има предвид, че положението с правата на човека се влошава още повече в 
цялата държава, където произволните задържания, отвличанията, незаконните 
убийства, изтезанията и насилието срещу цивилни граждани, журналисти, 
длъжностни лица, политически фигури и защитници на правата на човека са 
трагична реалност; като има предвид, че на 26 февруари 2011 г. Съветът за 
сигурност на ООН отнесе въпроса с положението в Либия до Международния 
наказателен съд (МНС); като има предвид, че МНС продължава да бъде 
компетентен да разследва нарушения на правата на човека, извършени в държавата, 
и да преследва отговорните за това лица; като има предвид, че на 27 юни 2011 г. 
МНС издаде заповеди за арест на Муамар Кадафи и Саиф ал-Ислам Кадафи, и като 
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има предвид, че останалите заподозрени лица не са задържани от Съда; като има 
предвид, че либийските органи са настояли те бъдат съдени в рамките на 
либийската национална правна система;

Л. като има предвид, че в политическото направление на диалога за Либия участваха 
ключови фигури в процеса на демократизация в Либия, включително членове на 
Камарата на представителите, на Общия национален конгрес и на Националния 
преходен съвет; като има предвид, че други независими заинтересовани страни, 
като например общински съвети, политически партии, племенни водачи и женски 
организации, допринесоха за насърчаването на истинско помирение;

М. като има предвид, че политическото споразумение за Либия има за цел да гарантира 
демократичните права на либийския народ, да установи консенсусно правителство 
въз основа на принципа на разделение на властите и да оправомощи държавните 
институции, като например правителството на националното съгласие (ПНС); като 
има предвид, че с оглед на предизвикателствата, пред които е изправена Либия, не 
трябва да се губи време при създаването на ПНС, което ще работи в полза на всички 
либийци и ще положи основите за мир, стабилност, възстановяване и развитие на 
страната; 

Н. като има предвид, че на 25 януари 2016 г. Камарата на представителите в Тобрук 
отхвърли подкрепяното от ООН правителство на единството, като в същото време 
одобри политическото споразумение за Либия, което осигурява основа за 
политически преход в страната; 

О. като има предвид, че една безопасна и политически стабилна Либия е абсолютно 
необходима не само за либийските граждани, но така също и за сигурността на 
целия регион и на Европейския съюз;

1. приветства подкрепяното от ООН политическо споразумение за Либия, подписано 
на 17 декември 2015 г., подкрепя изцяло президентския съвет и поздравява 
специалния представител на генералния секретар на ООН Мартин Коблер за 
упоритата му работа; 

2. съжалява за отхвърлянето на първото предложение за обединено правителство от 
Камарата на представителите в Тобрук; призовава двата основни либийски органа 
на управление да одобрят това предложение, което е ключова стъпка към 
осъществяването на политическото споразумение за Либия и отговаря на стремежа 
за поемане по пътя на мира и стабилността в страната и за защита на всички 
либийски граждани; настоятелно призовава Камарата на представителите в Тобрук 
и нейното председателство да проявят дух на компромис и да продължат 
обсъждането на списъка на членовете на кабинета с оглед одобряване на ПНС, 
както е предвидено в политическото споразумение за Либия;

3. ще признае и подкрепи ПНС, сформирано чрез консенсус между страните в Либия,  
като единственото законно правителство на Либия; подчертава отговорността на 
Либия за политическия процес, както и колко е важно да продължи неговият 
приобщаващ характер, включително чрез конструктивното ангажиране на 
племенните съвети, положителното участие на жените и гражданското общество и 
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благоприятния принос на политическите и местните участници за своевременно 
изменение и приемане на конституция, която зачита демокрацията, правата на 
човека и гражданските свободи;

4. призовава международната общност, ООН, ЕС, АС и държавите – членки на 
Арабската лига да бъдат готови да подкрепят либийските граждани в техните 
усилия за успешно прилагане на споразумението; очаква държавите членки и 
международните институции да осъществяват официални контакти единствено със 
страните по политическото споразумение за Либия; призовава ЕС да наложи 
целенасочени санкции, като например забрани за пътуване и замразяване на активи, 
спрямо лица и организации, които бойкотират политическото споразумение за 
Либия;

5. изразява съжаление за продължаващата война чрез посредници между 
чуждестранни сунитски партии; призовава регионалните действащи лица да се 
въздържат от действия, които биха могли да изострят разделенията и да застрашат 
прехода към стабилна, приобщаваща и демократична Либия и биха могли да 
дестабилизират съседните държави; поддържа категоричния си ангажимент по 
отношение на суверенитета, териториалната цялост, националното единство и 
демократичния преход на Либия;

6. осъжда дестабилизиращите терористични нападения от страна на Даиш срещу 
либийския народ, включително малцинствата, както и срещу нефтената 
инфраструктура в Ал-Сидра и Рас Лануф, и всеки опит за нарушаване на процеса на 
стабилизиране в страната; призовава международната коалиция да обърне внимание 
на засилващото се присъствие на Даиш в Либия, което дестабилизира страната и 
застрашава не само съседните държави от Сахел и Сахара, но също така и ЕС;

7. подчертава, че зле охраняваните граници на Либия и липсата на централен 
политически контрол значително са улеснили разпространението и трафика на 
оръжия, както и свободното движение на въоръжени либийски и чуждестранни 
групировки; загрижен е относно страничните последици за сигурността от 
конфликта в Либия върху държавите в непосредствено съседство, особено Египет и 
Тунис, но също така и Алжир; счита, че ЕС следва да използва своите 
дипломатически инструменти и инструменти на външната политика, в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както и други политики като тези 
за търговия и сътрудничество, за да насърчи държавите в региона на Близкия изток 
и Северна Африка да се ангажират по положителен начин с процеса на преход в 
Либия;

8. счита, че икономическото възстановяване е важна стъпка към демократичния 
преход на Либия; подкрепя изцяло новите либийски органи в борбата им срещу 
терористите, за да се осигури необходимата защита на либийския народ и на 
важната икономическа инфраструктура;

9. припомня централната роля на парламентарното измерение, що се отнася до 
политическото решение на кризата; подчертава, че органите на Европейския 
парламент и неговите членове могат да обменят своя институционален опит с 
либийските действащи лица, за да ги подкрепят в стремежа им към постигане на 
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приобщаващ политически диалог; 

10. изразява дълбока загриженост за съдбата на мигрантите, лицата, търсещи убежище, 
и бежанците в Либия, чието и без това непоносимо положение продължава да се 
влошава; отправя искане за по-голямо ангажиране на Агенцията на ООН за 
бежанците (ВКБООН) в координирането на усилията на ООН; призовава ЕС и 
държавите членки да се справят ефективно с нарастващите миграционни и 
бежански потоци от Северна Африка, особено от Либия; призовава либийските 
органи и въоръжени групировки да осигурят външен достъп до местата за 
задържане, особено тези за мигранти; 

11. призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност, която координира 
действията на държавите членки в Либия, да съсредоточат подкрепата си върху 
изграждането на държавни структури и на институции и съвместно с държавите 
членки, ООН, НАТО и регионалните партньори да подпомогнат реформата на 
сектора на сигурността и създаването, под контрола на ПНС, на ефективни 
национална армия и полицейски сили, които са в състояние да контролират цялата 
територия на Либия и нейните води и да подсигурят границите ѝ;  подчертава, че 
ЕС следва също така да даде приоритет на подпомагането на реформата на 
либийската съдебна система, както и на други области, които са от ключово 
значение за демократичното управление;

12. подкрепя военната операция Sophia на Европейския съюз в южната част на 
Централното Средиземноморие (EU NAVFOR MED) и усилията ѝ за справяне с 
кризата с мигрантите и с трафикантите, които експлоатират мигрантите; припомня, 
че успехът на операцията е пряко свързан с устойчивостта на политическия диалог в 
Либия и необходимостта от възстановяване на мира и стабилността в страната; 
призовава за споразумение с ПНС, което да даде възможност на мисията на ЕС да 
провежда необходимите операции в либийски териториални води;

13. оценява факта, че ЕС вече е осигурил пакет от финансова помощ в размер на 100 
милиона евро и е готов да предложи незабавна подкрепа в области, които ще бъдат 
определени като приоритетни съвместно с новото либийско ПНС, веднага след като 
то бъде сформирано; призовава ЕС и ООН да планират помощ за изграждане на 
държавата, за сигурност и поддържане на мира, както и обучение в областта на 
прилагането на капацитет за реагиране при извънредни ситуации и бедствия, 
зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава; 

14. призовава държавите членки да не предприемат индивидуални действия, а да 
подкрепят заместник-председателя/върховен представител при формулирането на 
всеобхватна стратегия, в координация с Мисията на ООН за оказване на помощ в 
Либия (UNSMIL) и с либийските органи на управление, както и да подкрепят 
прехода и новото либийско правителство; счита, че провеждането на реформа в 
сектора на сигурността и програмите за разоръжаване, демобилизация и 
реинтеграция представляват приоритет за страната, и призовава Комисията, 
заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да бъдат 
готови да предоставят необходимата помощ в тези области, ако бъде поискана от 
новото правителство;
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15. подчертава важността на увеличаването от страна на международната общност на 
финансирането за хуманитарна помощ за посрещане на най-неотложните 
потребности на лицата, които са сериозно засегнати от конфликта в Либия; 
подчертава необходимостта от предоставяне на средства, за да се помогне на 
хуманитарните организации да оценяват по-добре положението и да отговарят по-
добре на потребностите по места; призовава държавите членки да изпълнят 
ангажиментите си спрямо извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка; 

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на Съюза за Средиземноморието, на Лигата на арабските държави, на 
Съвета на Африканския съюз и на генералния секретар на ООН.


