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Tema: Peticija Nr. 1474/2012 dėl padėties Bani Valide (Libija), kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Isam Eshibani Vokietijoje gyvenančių libiečių vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia susirūpinimą dėl padėties Libijoje, ypač Bani Valido mieste, 
kuriame tebevyksta kareivių ir ginkluotų sukilėlių susirėmimai, per kuriuos dažnai žūsta 
civiliai gyventojai. Miestas dabar atskirtas nuo išorės pasaulio ir nebeaprūpinamas maisto 
produktais. Peticijos pateikėjas taip pat prašo, kad būtų suteikta pagalba užtikrinant civilių 
gyventojų apsaugą nuo ginkluotų gaujų išpuolių ir kad ES pradėtų šiuo klausimu konsultacijas 
su naująja vyriausybe. Peticijos pateikėjas mano, kad naujoji administracija yra per silpna ir 
neturi pakankamai laiko veiksmingoms vyriausybės, policijos ir karinėms struktūroms kurti. 
Taigi jis prašo ES suteikti skubią politinę, diplomatinę ir, galimas dalykas, karinę pagalbą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos

ES labai atidžiai stebėjo 2012 m. spalio mėn. įvykius Libijos Bani Valido mieste. Buvo 
surengti įvairūs ES delegacijos Libijoje ir Jungtinių Tautų palaikymo misijos Libijoje (angl. 
UNSMIL) susitikimai, kad būtų išanalizuota humanitarinė padėtis vykstant ginkluotiems 
susirėmimams. Tam tikruose to meto pranešimuose iš nepatvirtintų šaltinių buvo pranešama 
apie tarptautinės teisės draudžiamų ginklų, pvz., dujų, naudojimą. Tačiau per susirėmimus ir 
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po jų vykdytas įvairias humanitarinių organizacijų misijas Bani Valido mieste neaptikta 
įrodymų, kuriais būtų galima tokius kaltinimus pagrįsti.

ES nuolatos kelia klausimus dėl žmogaus teisių Libijos valdžios institucijoms ir toliau tai 
darys. Šiuo klausimu ES taip pat paskelbė pareiškimų, pvz., kai pasirodė pirmieji pranešimai 
apie piktnaudžiavimus sulaikymo centruose, Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoja C. Ashton paskelbė pranešimą, kuriame ragino su visais Libijoje 
sulaikytais asmenimis elgtis pagal tarptautines normas.

Libijos valdžios institucijos pripažino problemas ir pareiškė apie savo pasirengimą spręsti 
šiuos klausimus. Tuo pat metu Komisija toliau atidžiai stebi sudėtingą dabartinę padėtį 
Libijoje. Per pastaruosius dvejus metus Libija išgyveno politinio neapibrėžtumo laikotarpį, jos 
valdžiai teko spręsti begalę problemų, taip pat ir milžinišką saugumo bei politinę krizę.

ES ir toliau ragins valdžios institucijas užtikrinti pagarbą žmogaus teisių normoms ir padės 
joms vykdyti savo pareigas pagal tarptautinę teisę. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad ES jau 
teikia 20 mln. EUR paramos paketą, skirtą pažeidžiamų grupių apsaugai gerinti. ES taip pat 
finansuoja kelias svarbias programas dialogui, tarpininkavimui ir taikiam konfliktų 
sprendimui remti. Neseniai sudarytas Sabhos vadovų taikos susitarimas parodo šiomis 
programomis pasiektą vilties teikiančią pažangą.

Gegužės 22 d. Taryba pritarė civilinės BSGP misijos integruotam sienų valdymui (angl. 
EUBAM Libya) pradžiai. Strateginis EUBAM tikslas – remti Libijos valdžios institucijas, kad 
būtų plėtojami pajėgumai, siekiant padidinti jų sausumos, jūrų ir oro sienų saugumą ir 
parengti platesnio pobūdžio integruoto sienų valdymo (angl. IBM) strategiją. Šiomis 
pastangomis prisidedama prie valstybės konsolidavimo, ekonominės plėtros ir kovos su 
organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu šioje šalyje ir platesniame regione.

Be abejo, visuose EUBAM darbuose bus laikomasi žmogaus teisių ir skatinama, kad žmogaus 
teisių laikytųsi mūsų partneriai. Tai apima ir žmogaus teisių bei lyčių klausimų įtraukimą į 
mokomąją veiklą ir konsultavimo funkcijas, taip pat bendradarbiavimą žmogaus teisių 
klausimais su susijusiais pagrindiniais nacionaliniais ir tarptautiniais veikėjais. Kaip būtina ES 
paramos sąlyga ir specialiu Libijos valdžios institucijų prašymu mokymai žmogaus teisių 
srityje jau suplanuoti kaip dalis šių pajėgumų teikimo. Palaikomas glaudus bendradarbiavimas 
su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), Tarptautine 
migracijos organizacija (TMO) ir Tarptautiniu raudonojo kryžiaus komitetu (TRKK), kad 
būtų remiamas tiek padėties suvokimas, tiek padedama pagal poreikį užtikrinti pajėgumus.

Kitos susijusios ES programos apima paramą valdžios institucijoms vykdant policijos ir 
teisingumo sistemų reformą (2013 m. sausio mėn. pradėta 10 mln. EUR programa). Šia 
programa remiama ir pagalba buvusių kovotojų reintegracijai. Pagal dar vieną ES 
finansuojamą programą (6,5 mln. EUR) teikiamas techninis ir profesinis mokymas jaunimui ir 
bedarbiams, kad jie galėtų rasti alternatyvių darbo galimybių.

Išvada
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ES ir toliau labai atidžiai stebės padėtį Libijoje ir naudodama savo politinius ir diplomatinius 
kanalus pabrėš Libijos valdžios institucijoms būtinybę gerbti teisinę valstybę ir žmogaus 
teises.

Vykdydama savo bendradarbiavimo programą ES teikia tiesioginę pagalbą, kad apsaugotų 
pažeidžiamas grupes ir ugdytų Libijos valdžios institucijų gebėjimus gerinti teisinę sistemą, 
teisėsaugą ir jos gebėjimus spręsti mažumų ir pažeidžiamų grupių problemas. ES taip pat 
prisideda prie buvusių kovotojų reintegracijos į saugumo sektorius arba civilinį gyvenimą.

ES ir toliau aktyviai dalyvaus remdama Libijos perėjimo prie demokratijos procesą visais 
sudėtingais jo aspektais.“


