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Temats: Lūgumraksts Nr. 1474/2012, ko Vācijā dzīvojušu Lībijas valstspiederīgo 
vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Isam Eshibani, par situāciju Benī 
Valīdā (Lībija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par situāciju Lībijā, jo īpaši Benī Valīdā, kur karavīri 
pastāvīgi nonāk konfliktos ar bruņotiem nemierniekiem, tāpēc bieži iet bojā civiliedzīvotāji. 
Pilsēta pašreiz ir izolēta no ārpasaules, un tai vairs netiek piegādāta pārtika. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī cer uz palīdzību pret bruņotu bandu uzbrukumiem, kā arī uz to, ka ES 
apspriedīsies ar jauno valdību par civiliedzīvotāju aizsardzību. Viņš uzskata, ka jaunā 
administrācija ir pārāk vāja un ka tai nav bijis pietiekami daudz laika, lai izveidotu efektīvu 
valdību, policiju un militāras struktūras. Tāpēc viņš cer, ka ES nekavējoties sniegs politisku, 
diplomātisku un, iespējams, militāru palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas komentāri 

ES cieši sekoja notikumiem Lībijas pilsētā Benī Valīdā 2012. gada oktobrī. Tika uzturēti 
sakari starp ES delegāciju Lībijā un Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalsta misiju Lībijā 
(UNSMIL), lai analizētu humanitāro situāciju bruņotu sadursmju laikā. Dažu neapstiprinātu 
avotu precīzos ziņojumos tika minēti ieroči, kas starptautiskajos tiesību aktos ir aizliegti, 
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piemēram, gāze. Tomēr vairākās misijās, ko humānās palīdzības organizācijas ir veikušas 
Benī Valīdā pirms sadursmēm un pēc tām, netika atrasti nekādi pierādījumi, kas varētu 
apstiprināt šos apgalvojumus.

ES regulāri izvirza cilvēktiesību jautājumus sarunās ar Lībijas pārvaldes iestādēm, un darīs to 
arī turpmāk. ES ir arī sniegusi paziņojumus par šo jautājumu, piemēram, kad tika publiskoti 
pirmie ziņojumi par pārkāpumiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centros, Augstā 
pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Catherine Ashton sniedza paziņojumu, kurā 
viņa aicināja saskaņā ar starptautiskajiem standartiem izrādīt cieņu pret visiem aizturētajiem. 

Lībijas pārvaldes iestādes ir atzinušas, ka tām ir problēmas, un paudušas gatavību tās risināt. 
Tomēr Komisija apzinās pašreizējo sarežģīto stāvokli Lībijā. Pēdējie divi gadi Lībijā ir bijuši 
politiskas nedrošības laiks, un tās valdībai ir bijis jārisina neskaitāmas problēmas — tostarp 
liela drošības un politiska krīze. 

ES turpinās izdarīt spiedienu uz pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti 
cilvēktiesību standarti, un palīdzēs tām pildīt savus pienākumus saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām. Šajā ziņā ir jānorāda, ka ES jau ir nodrošinājusi EUR 20 miljonu atbalsta paketi, 
kuras mērķis ir uzlabot neaizsargātas grupas. ES finansē arī vairākas svarīgas programmas, lai 
sekmētu dialogu, starpniecību un miermīlīgu konflikta noregulējumu. Nesen noslēgtais miera 
līgums starp cilšu vecākiem Sabhā ir iepriecinoša virzība, kas sasniegta, īstenojot minētās 
programmas. 

Padome 22. maijā atbalstīja kopēju drošības un aizsardzības politikas (CSDP) misiju par 
robežu integrētu pārvaldību (EUBAM) Lībijā uzsākšanu. EUBAM stratēģiskais mērķis ir 
atbalstīt Lībijas pārvaldes iestādes spēju attīstīšanā, lai palielinātu sauszemes, jūras un gaisa 
robežu drošību un izstrādātu plašāku robežu integrētas pārvaldības (IBM) stratēģiju. Šie 
centieni dos ieguldījumu valsts konsolidācijā, ekonomikas attīstībā un cīņā pret organizēto 
noziedzību un terorismu šajā valstī un plašākā reģionā.

EUBAM, protams, visā savā darbībā ievēros cilvēktiesības un mudinās arī savus partnerus tās 
ievērot. Tas nozīmē arī cilvēktiesību un dzimumu jautājumu iekļaušanu apmācības 
pasākumos, kā arī konsultācijas un sadarbību ar attiecīgajiem galvenajiem valstu un 
starptautiskajiem dalībniekiem cilvēktiesību jautājumos. Ir jau plānots, ka apmācība 
cilvēktiesību jautājumos tiks iekļauta spēju nodrošināšanā gan kā ES atbalsta 
priekšnoteikums, gan kā Libānas pārvaldes iestāžu īpaša prasība. Tiek uzturēta cieša saikne ar 
ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju (UNHCR), Starptautisko Migrācijas 
organizāciju (IOM) un Starptautisko Sarkanā Krusta komiteju (SSKK), lai atbalstītu izpratni 
par situāciju un nodrošinātu vajadzīgās spējas. 

Citas būtiskas ES programmas šajā kontekstā ietver atbalstu pārvaldes iestādēm, veicot 
policijas un tiesu sistēmas reformu (EUR 10 miljonu vērtu programmu uzsāka 2013. gada 
janvārī). Šī programma sniedz arī atbalstu bijušo kaujinieku iekļaušanai sabiedrībā. Vēl viena 
ES finansēta programma (EUR 6,5 miljoni ) nodrošina tehnisko un profesionālo apmācību 
jauniešiem un bezdarbniekiem, kas ļauj tiem izmantot alternatīvas nodarbinātības iespējas. 
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Secinājums

ES turpinās cieši uzraudzīt situāciju Lībijā un izmantot politiskus un diplomātiskus līdzekļus, 
lai liktu saprast Lībijas pārvaldes iestādēm vajadzību ievērot tiesiskumu un cilvēktiesības. 

Īstenojot savu sadarbības programmu, ES nodrošina tiešu palīdzību neaizsargātu grupu 
aizsardzībai, vienlaikus stiprinot Lībijas pārvaldes iestāžu spējas uzlabot tiesisko regulējumu, 
tiesībaizsardzību un spēju risināt minoritāšu un neaizsargātu grupu problēmas. ES atbalsts 
palīdz arī bijušajiem kaujiniekiem iekļauties sabiedrībā — drošības sektoros vai civilajā 
dzīvē. 
ES turpinās atbalstīt visus sarežģītā Lībijas pārejas uz demokrātiju procesa aspektus. 


