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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1474/2012, ktorú predkladá Isam Eshibani, nemecký štátny občan, 
v mene Líbyjčanov žijúcich v Nemecku, o situácii v meste Bani Walid (Líbya)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície vyjadruje nespokojnosť so situáciou v Líbyi, najmä v meste Bani Walid, 
kde neustále pokračujú konflikty medzi armádou a ozbrojenými povstalcami s častými 
obeťami na ľudských životoch. Mesto je v súčasnosti odrezané od okolitého sveta a nedostáva 
už žiadne zásoby potravín. Predkladateľ petície tiež žiada o pomoc pred útokmi ozbrojených 
zločineckých skupín, a aby sa uskutočnili konzultácie medzi EÚ a novou vládou o tom, ako 
chrániť civilné obyvateľstvo. Zastáva názor, že nová vláda je príliš slabá a nemala dostatočný 
čas na zavedenie účinných správnych, policajných a vojenských štruktúr. Preto žiada 
o naliehavú politickú, diplomatickú a prípadne aj vojenskú pomoc od EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. októbra 2013)

Poznámky Komisie

EÚ veľmi pozorne sledovala udalosti, ktoré sa odohrali v októbri 2012 v líbyjskom meste 
Bani Walid. Medzi delegáciou EÚ v Líbyi a Podpornou misiou OSN v Líbyi (UNSMIL) sa 
uskutočnili viaceré kontakty s cieľom analyzovať humanitárnu situáciu počas ozbrojených 
stretov. Niektoré podrobné správy z neoverených zdrojov poukazovali na použitie zbraní 
zakázaných medzinárodným právom, ako napríklad plynu. Rozličné misie vykonané v Bani 
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Walid humanitárnymi organizáciami počas uvedených konfliktov a po nich však nenašli 
žiadne dôkazy na podporu týchto tvrdení.

EÚ pravidelne upozorňuje líbyjské orgány na otázky ľudských práv a bude v tom pokračovať 
aj v budúcnosti. EÚ v tejto súvislosti vydala aj vyhlásenia, napríklad keď sa na verejnosti 
objavili prvé správy o zneužívaní v nápravných zariadeniach, vysoká predstaviteľka 
a podpredsedníčka Catherine Ashtonová vydala vyhlásenie, v ktorom vyzvala na 
rešpektovanie práv všetkých zadržaných osôb v Líbyi v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Líbyjské orgány uznali tieto problémy a vyjadrili pripravenosť riešiť ich. Zároveň Komisia 
naďalej pristupuje citlivo k zložitej situácii v Líbyi v súčasnosti. Za posledné dva roky Líbya 
prešla obdobím politickej neistoty, v ktorom museli vlády riešiť početné výzvy – vrátane 
veľkej bezpečnostnej a politickej krízy.

EÚ bude naďalej vyvíjať tlak na líbyjské orgány, aby rešpektovali normy ľudských práv 
a bude im naďalej pomáhať v napĺňaní ich zodpovedností v zmysle medzinárodného práva.
V tomto ohľade treba poznamenať, že EÚ už poskytuje podporný balík vo výške 
20 miliónov EUR zameraný na zvýšenie ochrany zraniteľných skupín. EÚ tiež financuje 
viaceré dôležité programy na podporu dialógu, sprostredkovania a mierového riešenia 
konfliktov. Nedávno uzavretá mierová dohoda medzi staršími v meste Sabha je príkladom 
povzbudzujúceho pokroku dosiahnutého prostredníctvom týchto programov.

Rada dala 22. mája zelenú spusteniu civilnej misie SBOP pre integrované riadenie hraníc 
(EUBAM Líbya). Strategickým cieľom misie EUBAM je podporovanie líbyjských orgánov, 
aby rozvíjali kapacitu potrebnú na zvýšenie bezpečnosti svojich pozemných, morských 
a vzdušných hraníc a rozvíjali širšiu stratégiu integrovaného riadenia hraníc. Toto úsilie 
prispeje ku konsolidácii štátu, hospodárskemu rozvoju a boju proti organizovanej trestnej 
činnosti a terorizmu v tejto krajine aj v širšom regióne.

Misia EUBAM bude, samozrejme, pri všetkých svojich činnostiach dodržiavať ľudské práva 
a bude tiež podporovať dodržiavanie ľudských práv zo strany našich partnerov. To zahŕňa 
začlenenie ľudských práv a rodových otázok do vzdelávacej činnosti a poradných funkcií 
a spoluprácu s príslušnými kľúčovými vnútroštátnymi a medzinárodnými aktérmi v oblasti 
ľudských práv. V rámci tohto poskytnutia kapacít je už naplánované vzdelávanie v oblasti 
ľudských práv, a to ako požiadavka podmieňujúca podporu EÚ a zároveň ako osobitná 
požiadavka líbyjských orgánov. Udržiavajú sa úzke styky s Úradom vysokého komisára OSN 
pre utečencov, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a Medzinárodným výborom 
Červeného kríža s cieľom pravidelne ich informovať o situácii a v prípade potreby od nich 
získať pomoc s kapacitami.

Medzi ďalšie relevantné programy EÚ v tejto súvislosti patrí podpora orgánov reformou 
polície a súdnictva (program vo výške 10 miliónov EUR sa začal v januári 2013). Tento 
program zároveň poskytuje pomoc s opätovnou integráciou bývalých bojovníkov. Ďalší 
program financovaný EÚ (6,5 milióna EUR) zabezpečuje technické a odborné vzdelávanie 
pre mládež a nezamestnaných, aby si mohli nájsť alternatívne pracovné príležitosti.
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Záver

EÚ bude naďalej veľmi pozorne monitorovať situáciu v Líbyi a využívať svoje politické 
a diplomatické možnosti, aby líbyjským orgánom zdôrazňovala potrebu rešpektovania 
právneho štátu a ľudských práv.
Prostredníctvom svojich programov spolupráce EÚ poskytuje priamu pomoc na ochranu 
zraniteľných skupín, pričom zároveň buduje kapacity líbyjských orgánov s cieľom zlepšiť 
právny rámec, presadzovanie práva a ich kapacity na riešenie situácie menšín a zraniteľných 
skupín. Podpora EÚ prispieva tiež k opätovnej integrácii bývalých bojovníkov v sektore 
bezpečnosti alebo v občianskom živote.

EÚ sa bude naďalej angažovať a podporovať proces prechodu Líbye k demokracii vo 
všetkých jeho komplexných rozmeroch.


