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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggályosnak találja a Líbiában, különösen Bani Walid városában 
uralkodó helyzetet, ahol a katonaság továbbra is rendszeresen összecsap a fegyveres 
felkelőkkel, és ez gyakran polgári áldozatokat követel. A várost mára elzárták a külvilágtól, 
így az élelmiszer-küldemények már nem jutnak be. A petíció benyújtója a fegyveres bandák 
támadásai ellen is segítséget kér, valamint szorgalmazza, hogy az EU konzultáljon az új 
kormánnyal arról, hogy miként védheti meg a polgári lakosságot. Úgy véli, hogy az új vezetés 
túl gyenge, és nem volt elég ideje ahhoz, hogy hatékony kormányzati, rendőrségi és katonai 
struktúrákat vezessen be. Ezért sürgős politikai, diplomáciai és esetleg katonai segítséget kér 
az Uniótól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság észrevételei 

Az Európai Unió szorosan nyomon követte a líbiai Bani Walid városában 2012 októberében 
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bekövetkezett eseményeket. Több egyeztetésre sor került az EU líbiai küldöttsége és az 
Egyesült Nemzetek líbiai támogató missziója (UNSMIL) között a fegyveres összecsapások 
során kialakult humanitárius helyzet elemzésére. Néhány, meg nem erősített forrásból 
származó részletes beszámoló a nemzetközi jog által tiltott fegyverek, mint például gáz 
használatára mutatott rá. Azonban Bani Walidban az összecsapások alatt és után a 
humanitárius szervezetek által folytatott különböző missziók nem találtak erre utaló 
bizonyítékokat.

Az EU a líbiai hatóságoknak rendszeresen felvet emberi jogi kérdéseket, és a jövőben is így 
fog tenni. E tekintetben nyilatkozatokat is kiadott, például amikor a fogvatartási 
központokban történő visszaélésekről szóló első jelentések nyilvánosságra kerültek, Catherine 
Ashton főképviselő/alelnök nyilatkozatot adott ki, amelyben felszólított a líbiai 
fogvatartottakkal szembeni tisztességes bánásmódra, a nemzetközi előírásokkal összhangban. 

A líbiai hatóságok elismerték a fennálló problémákat, és jelezték, hogy készek ezekkel 
foglalkozni. Ugyanakkor a Bizottság továbbra is érzékenyen viszonyul a Líbiában jelenleg 
tapasztalható bonyolult helyzetre. Líbiában az elmúlt két év során a politikai helyzet ingatag 
volt, és a kormánynak azóta is számos kihívással – többek között súlyos biztonsági és 
politikai válsággal – kell megküzdenie. 

Az EU továbbra is sürgeti a hatóságokat, hogy biztosítsák az emberi jogi normák tiszteletben 
tartását, és továbbra is segíti őket, hogy eleget tegyenek a nemzetközi jog szerinti 
kötelezettségeiknek. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogy az EU 20 millió euró 
összegű csomaggal már támogatja a veszélyeztetett csoportok fokozott védelmét. Ezen kívül 
számos fontos programot támogat a párbeszéd, a közvetítés és a békés konfliktusrendezés 
előmozdítása érdekében. A szabhai vezetők között nemrégiben megkötött békemegállapodás 
jó példája az e programok révén elért biztató eredményeknek. 

A Tanács május 22-én jóváhagyta az integrált határigazgatást támogató polgári KBVP-
misszió (EUBAM Libya) elindítását. Az EUBAM Libya stratégiai célja, hogy támogatást 
nyújtson a líbiai hatóságoknak a szárazföldi, tengeri és légi határbiztonság megerősítését 
célzó képességek fejlesztéséhez, illetve hogy hozzájáruljon egy szélesebb körű integrált 
határigazgatási stratégia kidolgozásához. Ezen erőfeszítések hozzá fognak járulni az állam 
megszilárdulásához, a gazdasági fejlődéshez, valamint a szervezett bűnözés és a terrorizmus 
elleni küzdelemhez, nemcsak Líbiában, hanem a tágabb térségben is

Az EUBAM munkája természetesen megfelel az emberi jogi előírásoknak, és partnereink 
révén elősegíti az emberi jogok tiszteletben tartását. Ez magában foglalja az emberi jogok és a 
nemek közötti egyenlőség szempontjainak képzési tevékenységekbe és tanácsadási 
feladatokba való beépítését, valamint a megfelelő nemzeti és nemzetközi kulcsszereplőkkel 
való együttműködést az emberi jogok terén. Az emberi jogokkal kapcsolatos képzés a 
terveknek megfelelően a kapacitásépítés részét képezi: ez egyrészről az uniós támogatás 
előfeltétele, másrészről a líbiai hatóságok kifejezett kérése volt. Szoros kapcsolatokat tartanak 
fenn az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR), a Nemzetközi Migrációs 
Szervezettel (IOM) és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával (ICRC) annak érdekében, 
hogy támogassák a helyzet tudatosítását, valamint adott esetben segítsék a 
kapacitásfejlesztést. 
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Ebben az összefüggésben egy másik kapcsolódó (2013 januárjában indult, 10 millió eurót 
előirányzó) uniós program a hatóságok rendőri és igazságügyi reformon keresztüli 
támogatása. E program támogatja ugyanakkor a volt harcosok újrabeilleszkedését is. Egy 
másik, uniós forrásokból finanszírozott program (6,5 millió euró) műszaki és szakmai képzést 
biztosít a fiataloknak és a munkanélkülieknek, lehetővé téve számukra alternatív 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatását. 

Következtetés

Az EU a továbbiakban is szorosan nyomon követi a líbiai helyzet alakulását, és politikai és 
diplomáciai eszközeit felhasználva hangsúlyozza a líbiai hatóságok számára a jogállamiság és 
az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességét. 

Az EU együttműködési programján keresztül közvetlenül támogatja a veszélyeztetett 
csoportok védelmét, ugyanakkor segíti a líbiai hatóságok kapacitásépítését annak érdekében, 
hogy a hatóságok fejlesszék a jogi szabályozást, a bűnüldözést, valamint a kisebbségek és a 
veszélyeztetett csoportok kezelésére irányuló képességeiket. Az uniós támogatás hozzájárul a 
volt harcosok biztonsági ágazatba való újrabeilleszkedéséhez vagy polgári életbe való 
visszatéréséhez is. 
Az EU továbbra is elkötelezetten támogatja a líbiai demokratikus átmeneti folyamat 
valamennyi dimenzióját.


