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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1474/2012, внесена от Исам Ешибани, с германско гражданство, от 
името на либийците, пребиваващи в Германия, относно положението в Бани 
Уалид (Либия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно положението в Либия, и по-
специално в град Бани Уалид, където армията продължава да се бие с въоръжените 
бунтовници, което често води до цивилни жертви. Понастоящем градът е откъснат от 
външния свят и до него вече не достигат никакви хранителни доставки. Вносителят 
също търси помощ срещу нападенията от страна на въоръжени групи, както и 
консултации на ЕС с новото правителство относно начините, по които да се защити 
цивилното население. Той счита, че новата администрация е твърде слаба и не е 
разполагала с достатъчно време да въведе ефективни правителствени, полицейски и 
военни структури. Следователно той търси спешна политическа, дипломатическа и 
евентуално военна помощ от ЕС

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29.04.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Забележки на Комисията 

ЕС следеше много внимателно събитията от октомври 2012 г. в либийския град Бани 
Уалид. Между делегацията на ЕС в Либия и Мисията на ООН за оказване на помощ в 
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Либия (UNSMIL) бяха осъществени различни контакти за анализиране на 
хуманитарното положение по време на въоръжените сблъсъци. Отделни доклади от 
непотвърдени източници съдържаха твърдения за използването на оръжия, забранени 
съгласно международното право, като например газ. Въпреки това различните мисии, 
проведени в Бани Уалид от хуманитарни организации по време и след сблъсъците, не 
можаха да намерят доказателства, които биха могли да подкрепят тези твърдения.

ЕС обсъжда редовно с либийските органи на властта въпросите за правата на човека и 
ще продължи да го прави и в бъдеще. ЕС също така направи изявления в това 
отношение, например, когато бяха публикувани първите доклади за насилията в 
центровете за задържане върховният представител/заместник-председател Катрин 
Аштън направи изявление, в което призова за зачитане на всички задържани лица в 
Либия в съответствие с международните стандарти. 

Либийските органи на властта признаха за наличието на проблеми и изразиха своята 
готовност за справяне с тези проблеми. В същото време Комисията осъзнава сложната
обстановка в Либия в момента. През последните две години Либия премина през 
период на политическа несигурност, като правителствата трябваше да се справят с 
множество предизвикателства — включително сериозна криза в сферата на сигурността 
и политическа криза. 

ЕС ще продължи да настоява пред органите да гарантират зачитането на стандартите за 
правата на човека и ще продължи да им помага да изпълняват своите отговорности 
съгласно международното право. В това отношение следва да се отбележи, че ЕС вече 
осигурява пакет за подкрепа в размер на 20 милиона евро, насочена към подобряване на 
закрилата на уязвимите групи. Освен това ЕС финансира редица важни програми за 
насърчаване на диалога, медиацията и мирното разрешаване на конфликти. Наскоро 
сключеното мирно споразумение между „старейшините“ в Саба е пример за 
обнадеждаващ напредък, постигнат чрез тези програми. 

На 22 май Съветът даде зелена светлина за започване на гражданска мисия по линия на 
ОПСО за интегрирано управление на границите (EUBAM Libya).  Стратегическата цел 
на EUBAM Libya е да се подпомогнат либийските органи на властта да развият 
капацитет за укрепване на сигурността на техните сухопътни, морски и въздушни 
граници и да разработят по-широка стратегия за интегрирано управление на границите. 
Тези усилия ще допринесат за укрепването на държавата, икономическото развитие и 
борбата срещу организираната престъпност и тероризма в страната и в по-широкия 
регион.

EU BAM, разбира се, ще спазва правата на човека във всички свои дейности и ще 
насърчава спазването на правата на човека от страна на нашите партньори.  Това 
включва интегриране на правата на човека и въпросите, свързани с половете, в 
дейности по обучение и консултативни функции и сътрудничество със съответните 
национални и международни ключови фигури в областта на правата на човека. Вече е 
предвидено обучението в областта на правата на човека да бъде част от тази програма 
за изграждане на капацитет, както като предпоставка за подпомагане от ЕС, така и по 
конкретно искане от страна на либийските органи на властта. Поддържат се тесни 
връзки с ВКБООН, МОМ и Международния комитет на Червения кръст за подпомагане 
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както на осведомеността за положението, така и за подпомагане за изграждане на 
капацитет, когато това е целесъобразно. 

Други съответни програми на ЕС в този контекст включват подкрепа за органите в 
областта на реформата на полицията и правосъдието (програма в общ размер 10 
милиона евро, започнала през януари 2013 г.). Тази програма също така предоставя 
подкрепа за реинтеграцията на бивши бойци.  Друга програма, финансирана от ЕС (в 
размер на 6,5 милиона евро) предоставя техническо и професионално обучение на 
младите хора и безработните, което им позволява да намерят алтернативни 
възможности за заетост. 

Заключение

ЕС ще продължи да наблюдава положението в Либия много внимателно и използва 
своите политически и дипломатически канали да изтъкне пред либийските органи на 
властта необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава и правата на 
човека. 
Чрез своята програма за сътрудничество ЕС предоставя пряка помощ за защита на 
уязвимите групи, като същевременно изгражда капацитета на либийските органи на 
властта за подобряване на правната рамка, правоприлагането и подобаващото 
отношение към малцинствата и уязвимите групи. Подкрепата от ЕС също допринася за 
реинтеграция на бившите бойци в отраслите на сигурността или цивилния живот. 

ЕС ще продължи да поддържа своя ангажимент, като подкрепя процеса на 
демократичен преход в Либия във всички негови комплексни измерения. 


