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Ref.: Petiția nr. 1474/2012, adresată de Isam Eshibani, de cetățenie germană, în numele 
libienilor cu reședința în Germania, privind situația din Bani Walid (Libia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Libia, în special în orașul Bani 
Walid, unde forțele militare continuă ciocnirile cu insurgenții înarmați, soldate frecvent cu 
morți în rândul civililor. În prezent, orașul este izolat de restul lumii și nu mai poate fi 
aprovizionat cu alimente. De asemenea, petiționarul cere ajutor împotriva atacurilor bandelor 
înarmate și solicită desfășurarea de consultări între UE și noul guvern pentru găsirea de soluții 
de protecție a populației civile. El este de părere că noua administrație este prea slabă și nu 
dispune de suficient timp pentru a institui structuri guvernamentale, militare și de poliție 
eficiente. Prin urmare, acesta solicită din partea UE asistență politică, diplomatică și, eventual, 
militară de urgență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei 

UE a urmărit îndeaproape evenimentele care au avut loc în octombrie 2012 în orașul libian 
Bani Walid. Au avut loc diverse contacte între Delegația UE în Libia și Misiunea de sprijin a 
Organizației Națiunilor Unite în Libia (UNSMIL) pentru a analiza situația umanitară în timpul 
confruntărilor armate. Unele rapoarte punctuale din surse neconfirmate au indicat utilizarea de 
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arme interzise în temeiul dreptului internațional, cum ar fi, de exemplu, gazul. Cu toate 
acestea, diferitele misiuni desfășurate în Bani Walid de organizațiile internaționale, în timpul 
confruntărilor și după confruntări, nu au găsit dovezi care să susțină aceste afirmații.

UE dezbate periodic chestiuni privind drepturile omului cu autoritățile libiene și va continua 
să facă acest lucru pe viitor. De asemenea, UE a făcut declarații în acest sens, de exemplu, 
atunci când au fost publicate primele rapoarte privind abuzurile în centre de detenție, Înaltul 
Reprezentant al UE, doamna vicepreședinte Catherine Ashton a emis o declarație în care a 
solicitat respectarea tuturor deținuților în Libia, în conformitate cu standardele internaționale. 

Autoritățile libiene au recunoscut problemele și și-au exprimat disponibilitatea în abordarea 
acestor chestiuni. Totodată, Comisia rămâne sensibilă la situația complexă din Libia în 
prezent. În ultimii doi ani, Libia a trecut printr-o perioadă de incertitudine politică, guvernele 
fiind nevoite să se confrunte cu numeroase provocări, inclusiv o criză de securitate și politică 
majoră. 

UE va continua să facă presiuni asupra autorităților pentru a asigura respectarea standardelor 
în domeniul drepturilor omului, și va continua să le acorde asistență pentru a-și îndeplini 
responsabilitățile în temeiul dreptului internațional. În această privință, trebuie remarcat faptul 
că UE oferă deja un pachet de asistență financiară de 20 de milioane EUR, care vizează 
îmbunătățirea protecției grupurilor vulnerabile. UE finanțează, de asemenea, o serie de 
programe importante pentru promovarea dialogului, a meditației și a soluționării pașnice a 
conflictelor. Acordul de pace încheiat recent între înțelepți în Sabha este un exemplu de 
progrese încurajatoare înregistrate prin intermediul acestor programe. 

La 22 mai, Consiliul și-a dat acordul pentru lansarea unei misiuni civile PSAC cu privire la 
gestionarea integrată a frontierelor (EUBAM Libia). Obiectivul strategic al EUBAM este 
sprijinirea autorităților libiene în dezvoltarea capacității acestora de a-și consolida securitatea 
frontierelor terestre, maritime și aeriene, precum și elaborarea unei strategii mai ample de 
gestionare integrată a frontierelor (GIF). Aceste eforturi vor contribui la consolidarea statului, 
dezvoltarea economică și lupta împotriva crimei organizate și a terorismului în țară și în 
întreaga regiune.

EUBAM se va conforma, desigur, drepturilor omului în toate activitățile sale și va promova 
respectarea drepturilor omului de către partenerii noștri. Aceasta include integrarea drepturilor 
omului și a chestiunilor de gen în activități de formare și consiliere, precum și cooperarea cu 
actori-cheie relevanți în domeniul drepturilor omului de la nivel național și internațional. 
Instruirea în domeniul drepturilor omului este deja programată pentru a fi parte din această 
furnizare de capacități, atât ca o condiție preliminară pentru acordarea sprijinului UE, cât și la 
solicitarea specială din partea autorităților libiene. O strânsă legătură este menținută cu 
ICNUR, OIM și CICR pentru a sprijini atât conștientizarea situației, cât și pentru a contribui 
la furnizarea de capacități, acolo unde este cazul. 

Alte programe UE relevante în acest context includ sprijin acordat autorităților cu reforme ale 
poliției și justiției (un program de 10 milioane EUR a început în ianuarie 2013). Acest 
program oferă, de asemenea, asistență pentru reintegrarea foștilor luptători. Un alt program 
finanțat de UE (6,5 milioane EUR) oferă instruire tehnică și profesională tinerilor și 
șomerilor, oferindu-le posibilitatea de a găsi oportunități alternative de angajare. 
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Concluzie

UE va continua să monitorizeze îndeaproape situația în Libia și își utilizează canalele politice 
și diplomatice pentru a atrage atenția autorităților libiene asupra necesității de a respecta statul 
de drept și drepturile omului. 
Prin intermediul programului său de cooperare, UE oferă asistență directă pentru protejarea 
grupurilor vulnerabile, consolidând totodată capacitatea autorităților libiene de a îmbunătăți 
cadrul juridic, aplicarea legii și capacitatea sa de a aborda minoritățile și grupurile vulnerabile. 
Sprijinul UE contribuie, de asemenea, la reintegrarea foștilor luptători în sectoarele de 
securitate sau în viața civilă. 

UE își menține angajamentele, sprijinind procesul de tranziție democratică a Libiei în toate 
dimensiunile sale complexe. 


