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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1474/2012, którą złożył Isam Eshibani (Niemcy), w imieniu 
rezydentów libijskich w Niemczech w sprawie sytuacji w Bani Walid (Libia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie sytuacją w Libii, w szczególności w mieście Bani 
Walid, gdzie wojsko nadal walczy z uzbrojonymi rewolucjonistami, co powoduje liczne 
ofiary wśród ludności cywilnej. Miasto jest obecnie odcięte od świata i brakuje dostaw 
żywności. Składający petycję stara się również o pomoc w sprawie zaprzestania ataków 
uzbrojonych gangów oraz konsultacje UE z nowym rządem w celu ochrony ludności 
cywilnej. W jego opinii nowa administracja jest zbyt słaba i nie dysponuje wystarczającym 
czasem, aby stworzyć efektywne struktury rządowe, policyjne oraz wojskowe. Z tego powodu 
też stara się pilnie uzyskać pomoc polityczną, dyplomatyczną i ewentualnie wojskową 
ze strony UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji

UE bardzo uważnie obserwowała wydarzenia, które miały miejsce w październiku 2012 r. 
w libijskim mieście Bani Walid. Delegatura UE w Libii utrzymywała różne kontakty z Misją 
ONZ ds. Wspierania Libii w celu analizy sytuacji humanitarnej podczas starć zbrojnych. 
Według niektórych dokładnych doniesień z niepotwierdzonych źródeł, stosowana jest broń 
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zakazana prawem międzynarodowym, jak np. gaz. Jednak różne misje przeprowadzone 
w Bani Walid przez organizacje humanitarne, podczas walk i po nich, nie pozwoliły na 
znalezienie dowodów potwierdzających te zarzuty.

UE regularnie porusza kwestie praw człowieka z władzami libijskimi, co będzie również 
czynić w przyszłości. UE wydała również oświadczenia na ten temat, na przykład 
w momencie podania do publicznej wiadomości pierwszych doniesień o nadużyciach 
w ośrodkach detencyjnych wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Catherine Ashton 
wydała oświadczenie, w którym wezwała do poszanowania wszystkich osób zatrzymanych 
w Libii, zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Władze libijskie przyznały, że istnieją problemy, i wyraziły gotowość ich rozwiązania. 
Jednocześnie Komisja bacznie obserwuje obecną złożoną sytuację w Libii. W ciągu dwóch 
ostatnich lat Libia znajdowała się w sytuacji niepewności politycznej, a rządy musiały stawić 
czoła licznym wyzwaniom, w tym poważnemu kryzysowi bezpieczeństwa i kryzysowi 
politycznemu.

UE będzie nadal wywierać na władze naciski, aby zapewniły przestrzeganie standardów praw 
człowieka, i pomagać im w wywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z prawa 
międzynarodowego. W tym przypadku należy zwrócić uwagę, że UE zapewnia już pakiet 
wsparcia obejmujący 20 mln EUR, którego celem jest poprawa ochrony grup szczególnie 
wrażliwych. UE finansuje również szereg istotnych programów w celu wsparcia dialogu, 
mediacji i pokojowego rozwiązania konfliktu. Porozumienie pokojowe zawarte ostatnio 
między starszyzną w Sabha jest przykładem zachęcającego postępu osiągniętego dzięki tym 
programom.

Dnia 22 maja Rada zgodziła się na rozpoczęcie cywilnej misji w dziedzinie WPBiO, 
dotyczącej zintegrowanego zarządzania granicami (EUBAM Libya). Strategicznym celem 
EUBAM jest wsparcie władz libijskich w tworzeniu zdolności do umocnienia bezpieczeństwa 
granic lądowych, morskich i powietrznych oraz w opracowaniu szerszej strategii 
zintegrowanego zarządzania granicami. Wysiłki te przyczynią się do umocnienia państwa, 
rozwoju gospodarczego i walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem w kraju 
oraz szerzej pojętym regionie.

Wszystkie prace w ramach misji EUBAM będą oczywiście zgodne z prawami człowieka, 
a misja będzie promować przestrzeganie praw człowieka przez naszych partnerów. Obejmuje 
to uwzględnienie problematyki praw człowieka i zagadnień dotyczących płci w działaniach 
szkoleniowych i funkcjach doradczych oraz współpracę z odpowiednimi najważniejszymi 
podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie praw człowieka. Szkolenie z zakresu 
praw człowieka zostało już zaplanowane jako część tworzenia tych zdolności i jest zarówno 
warunkiem wstępnym wsparcia UE, jak i konkretną prośbą władz libijskich. W celu pomocy 
w uzyskaniu orientacji sytuacyjnej, a w stosownych przypadkach w tworzeniu zdolności, 
utrzymywana jest ścisła łączność z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodową Organizacją ds. Migracji 
i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża.

Inne programy UE mające znaczenie w tym kontekście obejmują wsparcie dla władz 
w przeprowadzeniu reformy policji i wymiaru sprawiedliwości (w styczniu 2013 r. rozpoczął 
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się program o wartości 10 mln EUR). W ramach tego programu udzielana jest również pomoc 
na rzecz reintegracji byłych bojowników. W ramach innego programu finansowanego przez 
UE (6,5 mln EUR) organizowane jest szkolenie techniczne i zawodowe dla młodzieży i osób 
bezrobotnych, które umożliwia im znalezienie alternatywnych możliwości zatrudnienia.

Wniosek

UE będzie nadal bardzo uważnie monitorować sytuację w Libii i wykorzystuje swoje kanały 
polityczne i dyplomatyczne, aby zwrócić uwagę władz libijskich na konieczność 
poszanowania zasady praworządności i praw człowieka.

Za pomocą swojego programu współpracy UE udziela bezpośredniej pomocy na rzecz 
ochrony grup szczególnie wrażliwych, a jednocześnie tworzy zdolności władz libijskich do 
ulepszenia ram prawnych i usprawnienia działania organów ścigania oraz zdolności 
w zakresie postępowania z mniejszościami i grupami szczególnie wrażliwymi. Wsparcie UE 
przyczynia się również do reintegracji byłych bojowników w sektorach bezpieczeństwa lub 
życiu cywilnym.

UE będzie nadal angażować się, wspierając proces transformacji demokratycznej w Libii we 
wszystkich jego złożonych wymiarach.


