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Suġġett: Petizzjoni 1474/2012, imressqa minn Isam Eshibani, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem ir-residenti Libjani fil-Ġermanja, dwar is-sitwazzjoni 
f’Bani Walid (il-Libja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar is-sitwazzjoni fil-Libja, b’mod partikolari fil-belt ta’ 
Bani Walid, fejn il-militari qegħdin ikomplu jiġġieldu mar-ribelli armati li ta’ spiss joqtlu nies 
ċivili. Il-belt fil-preżent hija maqtugħa mill-kumplament tad-dinja u mhu qegħdin jidħlu l-
ebda provisti tal-ikel. Il-petizzjonant qiegħed ifittex ukoll għajnuna kontra attakki minn 
gruppi armati u konsultazzjoni tal-UE mal-gvern il-ġdid dwar kif tiġi protetta l-popolazzjoni 
ċivili. Huwa tal-fehma li l-amministrazzjoni l-ġdida hija dgħajfa wisq u ma kellhiex biżżejjed 
żmien biex twaqqaf strutturi tal-gvern, tal-pulizija u militari. Għalhekk qiegħed ifittex 
assistenza militari, politika, diplomatika u, possibbilment, militari urġenti mill-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

L-UE segwiet mill-qrib ħafna l-avvenimenti li seħħew f'Ottubru 2012 fil-belt Libjana ta’ Bani 
Walid. Kien hemm kuntatti differenti bejn id-Delegazzjoni tal-UE fil-Libja u l-Missjoni ta’ 
Appoġġ tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Libja (UNSMIL) sabiex janalizzaw is-sitwazzjoni
umanitarja matul il-ġlied armat. Xi rapporti puntwali minn sorsi mhux ikkonfermati ippuntaw
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lejn l-użu ta’ armi pprojbiti mil-liġi internazzjonali bħal, pereżempju, il-gass. Madankollu, il-
missjonijiet differenti mwettqa f’Bani Walid mill-organizzazzjonijiet umanitarji, matul u wara 
l-ġlied, ma setgħux isibu evidenza li tista’ ssostni dawn l-allegazzjonijiet.

L-UE tqajjem kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem mal-awtoritajiet Libjani fuq bażi regolari
u se tkompli tagħmel dan fil-futur. L-UE ħarġet ukoll dikjarazzjonijiet f’dan ir-rigward, 
pereżempju, meta l-ewwel rapporti ta’ abbużi fiċ-ċentri ta’ detenzjoni saru pubbliċi, ir-
Rappreżentant Għoli/Viċi President Catherine Ashton ħarġet stqarrija li fiha hi sejħet għar-
rispett tad-detenuti kollha fil-Libja skont l-istandards internazzjonali. 

L-awtoritajiet Libjani għarfu li hemm il-problemi u esprimew li huma lesti li jindirizzaw
dawn il-kwistjonijiet. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni tibqa’ sensittiva għas-sitwazzjoni
kumplessa fil-Libja fil-preżent. Matul l-aħħar sentejn il-Libja għaddiet minn perjodu ta’ 
inċertezza politika bi gvernijiet ikollhom iħabbtu wiċċhom ma’ bosta sfidi - inkluż kriżi kbira 
ta’ sigirtà u politika.

L-UE se tkompli tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet biex jiżguraw ir-rispett tal-istandards
tad-drittijiet tal-bniedem u se tkompli tgħinhom jerfgħu r-responsabbiltajiet tagħhom taħt il-
liġi internazzjonali. F’dan ir-rigward ta’ min jinnota li l-UE diġà qed tipprovdi pakkett ta’ 
appoġġ ta’ €20 miljun bl-għan li jtejjeb il-ħarsien ta’ gruppi vulnerabbli. L-UE qed tiffinanzja
wkoll numru ta’ programmi importanti biex jippromwovu id-djalogu, il-medjazzjoni u r-
riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti. Il-ftehim ta’ paċi konkluż riċentement bejn ix-xjuħ f’Sabha
huwa eżempju ta’ xi progress inkoraġġanti miksub permezz ta’ dawn il-programmi. 

Fit-22 ta’ Mejju il-Kunsill ta l-approvazzjoni tiegħu biex titnieda missjoni ta’ PSDK ċivili
dwar il-ġestjoni integrata tal-fruntieri (EUBAM Libja). L-għan strateġiku tal-EUBAM huwa li 
jappoġġja l-awtoritajiet Libjani biex jiżviluppaw il-kapaċità għat-titjib tas-sigurtà tal-fruntieri 
tal-art, tal-baħar u l-ajru tagħhom, u biex tiġi żviluppata strateġija tal-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri (IBM) usa. Dawn l-isforzi se jikkontribwixxu għall-konsolidazzjoni tal-istat, l-
iżvilupp ekonomiku, u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu fil-pajjiż u r-
reġjun kollu.

Naturalment EU BAM se jkun konformi mad-drittijiet tal-bniedem fil-ħidma tiegħu kollha, u 
jippromwovi l-konformità mad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-imsieħba tagħna. Dan 
jinkludi l-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-kwistjonijiet tas-sessi fl-attivitajiet ta’ 
taħriġ u l-funzjonijiet konsultattivi u l-kooperazzjoni ma’ atturi ewlenin nazzjonali u 
internazzjonali rilevanti fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem. It-taħriġ fid-drittijiet tal-
bniedem huwa diġà pprogrammat li jkun parti minn dan it-twassil ta’ kapaċità, kemm bħala
prerekwiżit ta’ appoġġ tal-UE kif ukoll fuq talba speċifika tal-awtoritajiet Libjani. 
Kollegament mill-qrib qed jinżamm mal-UNHCR, l-IOM u l-KISA kemm għall-appoġġ tal-
għarfien tas-sitwazzjoni kif ukoll biex jgħin iwassal il-kapaċità fejn ikun xieraq. 

Programmi oħra rilevanti tal-UE f’dan il-kuntest jinkludu appoġġ lill-awtoritajiet tal-pulizija u 
r-riforma tal-ġustizzja (programm ta’ € 10 miljun beda f’Jannar 2013). Dan il-programm
jipprovdi wkoll għajnuna għar-riintegrazzjoni ta’ eks ġellieda. Programm ieħor iffinanzjat 
mill-UE (€ 6.5 miljun) jipprovdi taħriġ tekniku u vokazzjonali liż-żgħażagħ u persuni 
qiegħda, li jippermettilhom li jsibu opportunitajiet ta’ impjieg alternattiv. 
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Konklużjoni

L-UE se tibqa’ timmonitorja s-sitwazzjoni fil-Libja mill-qrib ħafna u qed tuża il-mezzi politiċi 
u diplomatiċi tagħha biex tenfasizza lill-awtoritajiet Libjani dwar il-ħtieġa li jirrispettaw l-istat
tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem. 
Permezz tal-programm ta’ kooperazzjoni tagħha l-UE tipprovdi assistenza diretta biex jiġu 
mħarsa gruppi vulnerabbli filwaqt li fl-istess ħin tibni l-kapaċità tal-awtoritajiet Libjani biex 
itejbu l-qafas legali, l-infurzar tal-liġi u l-kapaċità tagħhom biex jittrattaw ma’ minoranzi u 
gruppi vulnerabbli. L-appoġġ tal-UE jikkontribwixxi wkoll għall-integrazzjoni mill-ġdid tal-
eks ġellieda f’setturi ta’ sigurtà jew fil-ħajja ċivili. 

L-UE se tibqa’ impenjata, tappoġġja l-proċess tat-tranżizzjoni demokratika Libjana fid-
dimensjonijiet kumplessi kollha tagħha.


