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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over de situatie in Libië, met name in Bani Walid, waar tussen 
het leger en gewapende opstandelingen nog steeds gevechten woeden die veel burgers het 
leven kosten. De stad is nu afgesloten van de buitenwereld en er komen geen 
voedselvoorraden meer binnen. Indiener probeert ook hulp te verkrijgen bij het afweren van 
aanvallen door gewapende bendes en bepleit overleg tussen de EU en de nieuwe regering over 
de manier waarop de burgerbevolking kan worden beschermd. Hij is van mening dat de 
nieuwe regering te zwak is en niet voldoende tijd heeft gehad om doeltreffende overheids-, 
politie- en militaire structuren in het leven te roepen. Daarom dringt hij aan op urgente 
politieke, diplomatieke en, zo mogelijk, militaire bijstand van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie 

De EU heeft de gebeurtenissen die in oktober 2012 in de Libische stad Bani Walid 
plaatsvonden op de voet gevolgd. Er is herhaaldelijk overleg gevoerd tussen de EU-delegatie 
in Libië en de steunmissie van de Verenigde Naties in Libië (UNSMIL) om de humanitaire 
situatie tijdens de gewapende strijd te analyseren. Enkele nauwkeurige verslagen van 
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onbevestigde bronnen maakten gewag van het gebruik van wapens die volgens internationale 
wetgeving verboden zijn, zoals bijvoorbeeld gas. De verschillende missies die in Bani Walid 
voor en na de schermutselingen door humanitaire organisaties zijn geleid, hebben echter geen 
bewijzen gevonden die deze beweringen zouden kunnen bevestigen.

De EU brengt regelmatig mensenrechtenkwesties bij de Libische autoriteiten ter sprake en zal 
dit in de toekomst blijven doen. De EU heeft hierover ook verklaringen uitgebracht, 
bijvoorbeeld toen voor het eerst in het openbaar melding werd gemaakt van mishandelingen 
in detentiecentra, deed hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Catherine Ashton een 
verklaring waarin zij opriep tot eerbiedige behandeling van alle gevangenen in Libië 
overeenkomstig de internationale normen. 

De Libische autoriteiten hebben erkend dat er zich problemen voordeden en hebben hun 
bereidheid getoond om deze aan te pakken. De Commissie blijft de complexe situatie in Libië 
nauwlettend in de gaten houden. De afgelopen twee jaar is Libië door een periode van 
politieke onzekerheid gegaan waarin regeringen met talrijke uitdagingen werden 
geconfronteerd – waaronder veiligheidsproblemen en een politieke crisis. 

De EU zal druk op de autoriteiten blijven uitoefenen om ervoor te zorgen dat de regels op het 
gebied van de mensenrechten worden geëerbiedigd en zal hen helpen hun verplichtingen 
overeenkomstig het internationaal recht na te komen. In dit opzicht moet worden opgemerkt 
dat de EU al een steunpakket van 20 miljoen euro ter beschikking stelt voor de verbetering 
van de bescherming van kwetsbare groepen. De EU financiert tevens een aantal belangrijke 
programma's voor de bevordering van dialoogvorming, bemiddeling en de vreedzame 
oplossing van conflicten. Het vredesakkoord dat onlangs is gesloten tussen de raadsleden in 
Sabha is een voorbeeld van de bemoedigende vooruitgang die via deze programma's is 
bereikt. 

De Raad gaf op 22 mei groen licht om een civiele GVDB-missie voor geïntegreerd 
grensbeheer te starten (EUBAM Libië). De strategische doelstelling van EUBAM is het 
ondersteunen van de Libische autoriteiten bij het ontwikkelen van capaciteit voor de 
verbetering van de veiligheid van hun lands-, zee- en luchtgrenzen, en de ontwikkeling van 
een algemene strategie voor geïntegreerd grensbeheer. Deze inspanningen zullen bijdragen 
aan de versterking van de staat, de economische ontwikkeling en de strijd tegen 
georganiseerde misdaad en terrorisme in het land en de regio.

EUBAM zal uiteraard bij al haar werk de mensenrechten eerbiedigen, en tevens onze partners 
aanmoedigen de mensenrechten te eerbiedigen. Dit houdt in dat de mensenrechten en 
genderkwesties als vast onderdeel worden opgenomen in opleidingsactiviteiten en 
adviesfuncties, en dat met de relevante nationale en internationale vooraanstaande spelers 
wordt samengewerkt met betrekking tot de mensenrechten. De mensenrechtenopleiding is al 
voorzien als onderdeel van deze capaciteitsoverdracht, zowel als voorwaarde voor EU-steun 
als op specifiek verzoek van de Libische autoriteiten. Er worden nauwe contacten 
onderhouden met de UNHCR, de IOM en het Internationale Comité van het Rode Kruis 
(ICRC) om enerzijds beter op de hoogte te zijn over de situatie en anderzijds te helpen 
capaciteiten over te dragen waar noodzakelijk. 

Er zijn ook andere relevante EU-programma's in deze context opgezet, zoals de ondersteuning 
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van de autoriteiten bij de hervorming van politie en justitie (in januari 2013 is een programma 
van 10 miljoen euro van start gegaan). Dit programma biedt tevens steun bij de re-integratie 
van voormalige militanten. Een ander door de EU gefinancierd programma (6,5 miljoen euro) 
biedt technische en beroepsgerelateerde opleidingen aan jongeren en werklozen om hen te 
helpen alternatieve arbeidskansen te vinden. 

Conclusie

De EU zal de situatie in Libië op de voet blijven volgen en maakt gebruik van haar politieke 
en diplomatieke kanalen om er bij de Libische autoriteiten op aan te dringen dat zij de 
rechtsstaat en de mensenrechten moeten eerbiedigen. 
De EU verstrekt via haar samenwerkingsprogramma directe steun aan de bescherming van 
kwetsbare groepen en werkt tegelijkertijd aan de capaciteit van de Libische autoriteiten om 
het juridische kader, de rechtshandhaving en de behandeling van minderheden en kwetsbare 
groepen te verbeteren. De EU-steun draagt ook bij aan de re-integratie van voormalige 
militanten in veiligheidssectoren of in de samenleving. 

De EU zal zich blijven inzetten en het democratische overgangsproces in Libië in al zijn 
complexe dimensies ondersteunen. 


