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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční 

věci a bezpečnostní politiku o Libyi 

(2018/2017(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2259 (2015) a následné rezoluce, 

– s ohledem na libyjskou politickou dohodu, 

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 22. srpna 2017 o misi OSN 

na podporu Libye, 

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2312 (2016), 

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN vypracovanou v souladu s rezolucí 

Rady bezpečnosti č. 2312 (2016), 

– s ohledem na svá usnesení ze dne 18. září 20141, ze dne 15. ledna 20152 a ze dne 

4. února 20163 o situaci v Libyi, 

– s ohledem na prohlášení spolupředsedů smíšeného parlamentního výboru AKT-EU 

o situaci migrantů v Libyi přijaté dne 20. prosince 2017, 

– s ohledem na globální přístup EU k migraci a mobilitě, 

– s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké 

představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 25. ledna 2017 

s názvem: „Migrace na trase přes centrální Středomoří. Řízení toků, záchrana životů“,  

– s ohledem na Maltské prohlášení ze dne 3. února 2017, 

– s ohledem na společnou strategii Afrika-EU a její akční plán, 

– s ohledem na společné prohlášení o situaci migrantů v Libyi, na němž se Africká unie 

a Evropská unie shodly na summitu konaném v roce 2017,  

– s ohledem na závěry Rady o Libyi ze dne 17. července 2017, 

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 19. října 2017, 

– s ohledem na článek 113 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2018), 

                                                 
1 Úř. věst. C 234, 28.6.2016, s. 30. 
2 Úř. věst. C 300, 18.8.2016, s. 21. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2016)0048. 
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A. vzhledem k tomu, že situace v Libyi je mimořádně křehká a země čelí řadě složitých 

a vzájemně propojených problémů; 

B. vzhledem k tomu, že krize v Libyi má dopady na celý sousední region a na EU, a proto 

je v zájmu sousedních zemí, subsaharské Afriky a oblasti Středomoří velmi důležité 

zajistit v této zemi stabilitu; 

C. vzhledem k tomu, že konflikt v Libyi se podaří vyřešit pouze prostřednictvím 

soudržného a komplexního přístupu zahrnujícího všechny mezinárodní aktéry 

a zúčastněné strany; 

D. vzhledem k tomu, že jediným životaschopným rámcem pro řešení krize je libyjská 

politická dohoda a akční plán OSN pro Libyi; 

1. doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující: 

a) zajistit co největší podporu akčnímu plánu OSN pro Libyi, který v září 2017 

představil zvláštní zástupce OSN Ghassan Salamé a který má přispět 

ke stabilizaci Libye a k inkluzivnímu procesu národního usmíření; pokračovat 

v úzké spolupráci s podpůrnou misí OSN v Libyi (UNSMIL); 

b) zintenzivnit své diplomatické snahy o podporu a pomoc libyjské vládě národní 

jednoty v jejím úsilí o dosažení politické shody, zaručení bezpečnosti 

a rozšíření její pravomoci na celé území Libye, což je nezbytnou podmínkou 

pro budování státu a pro mírové operace; 

c) dále se v rámci orgánů a institucí EU zamýšlet nad tím, jak lépe vyřešit 

všechny aspekty konfliktu v Libyi, a vést na toto téma diskuse, mimo jiné 

věnovat větší pozornost místní dynamice, a prokázat jednotnost mezi všemi 

orgány a institucemi a členskými státy, pokud jde o účel a iniciativy, tak, aby 

všichni zúčastnění aktéři uplatňovali stejná opatření; 

d) nadále zdůrazňovat, že libyjskou krizi nelze vyřešit vojenskou cestou, 

a zopakovat, že je třeba, aby všechny strany a ozbrojené skupiny v Libyi 

upustily od nenávistných projevů a násilí a aby se demobilizovaly a zavázaly 

k mírovému řešení konfliktu, a zabránily tak dalším škodám a ztrátám 

na životech; domnívá se, že jednání by měla sloužit ke sjednocení libyjských 

jednotek ze všech oblastí s cílem vybudovat takovou strukturu národní 

bezpečnosti, kterou budou kontrolovat civilisté, a vést k podepsání protokolu, 

kterým se všechny ozbrojené skupiny zaváží k tomu, že upustí od používání 

síly a násilí, a ke stažení všech těžkých zbraní z měst; je přesvědčen, že 

podepsání takového protokolu by mělo přinést ekonomické a finanční podněty 

a přimět jeho signatáře k budování nových státních institucí; 

e) posílit spolupráci se všemi mezinárodními organizacemi a dalšími aktéry 

na místě s cílem posílit soudržnost mezinárodní činnosti; zintenzivnit 

diplomatické úsilí se všemi regionálními aktéry a sousedními zeměmi, zejména 

s Tuniskem, Alžírském a Egyptem, s cílem zajistit, aby přispěli k pozitivnímu 

řešení krize v Libyi v souladu s akčním plánem OSN – jediným možným 
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rámcem pro řešení krize; 

f) pohlížet na krizi v Libyi v širším, regionálním a celoafrickém kontextu, 

vzhledem k tomu, že Libye má zásadní význam pro dosažení stability v severní 

Africe a v Sahelu; v rámci těchto úvah zvážit dopad situace v Libyi na 

dynamiku a výzvy, kterým čelí EU; vytvořit komplexní politiku vůči Libyi, 

která bude brát v úvahu regionální a celoafrickou perspektivu a bude zahrnovat 

rozvojové politiky, migrační politiky, ochranu lidských práv a základních 

svobod, bezpečnost a boj proti terorismu a proti násilnému extremismu; 

zajistit, aby na provádění této politiky byly vyčleněny odpovídající 

a dostatečné zdroje s cílem dosáhnout konkrétních výsledků; 

g) zajistit, aby prostředky EU byly efektivně vynakládány na projekty, které 

pomohou libyjskému obyvatelstvu a občanské společnosti, a aby se městům 

dostávalo dostatečné podpory při poskytování základních služeb a budování 

místní správy s cílem zajistit základní životní podmínky pro obyvatele; zajistit 

koordinaci mezi centrálními orgány a místními samosprávami s cílem vytyčit 

priority, do nichž je třeba investovat; prosazovat projekty, které podpoří 

mechanismy místního dialogu a řešení konfliktů, do nichž je třeba zapojit 

především mladé lidi; zajistit, aby prostředky z Nouzového svěřenského fondu 

EU byly poskytnuty pouze za podmínky, že bude vypracována řádná analýza 

místních orgánů a příjemců; 

h) dále nabádat libyjské orgány a instituce, aby pracovaly na zlepšování životních 

podmínek všech Libyjců a aby provedly nezbytné finanční a hospodářské 

reformy, které požadují mezinárodní finanční instituce a které napomohou 

hospodářské obnově a stabilizaci; naléhavě vyzvat libyjské orgány, aby 

zajistily, že z těžby přírodních zdrojů budou mít prospěch všichni obyvatelé, 

a to i na místní úrovni; pomoci libyjským orgánům bojovat proti kriminalizace 

ekonomiky; 

i) nadále důrazně odsuzovat porušování lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva a zintenzivnit úsilí o poskytování humanitární pomoci 

lidem, kteří ji potřebují; zvýšit účinnost humanitární finanční pomoci a posílit 

podporu pro místní humanitární organizace a prohloubit spolupráci s nimi; 

vyzývá AU, OSN a EU, aby nadále vzájemně spolupracovaly a přijaly 

rozhodná opatření, která by toto porušování lidských práv okamžitě ukončila;  

j) zabývat se otázkou migrace v Libyi vzhledem k potřebě nalézt dlouhodobá, 

účinná a životaschopná řešení, jejichž součástí by mělo být vyřešení hlavních 

příčin migrace v Africe a vytvoření legálních migračních cest do Evropy; 

prosazovat v mezinárodním společenství potřebu přijmout vhodná opatření 

k vyřešení komplexních problémů Libye a sahelsko-saharské oblasti, pokud 

jde o rozvoj a bezpečnost, včetně účinných prostředků boje proti obchodování 

s lidmi a pašování migrantů; 

k) řádně prošetřit zprávy o zneužívání migrantů a uprchlíků v Libyi a nelidském 

zacházení s nimi, kterých se údajně dopustily kriminální skupiny; vytvořit 

iniciativy, které by zabránily, aby k takovým incidentům v budoucnu již 

nedocházelo, a co nejdříve uzavřít zařízení, u nichž bylo zjištěno, že 
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nedodržují mezinárodní standardy; zajistit, aby s migranty bylo zacházeno 

způsobem, který je souladu s příslušnými mezinárodními nástroji v oblasti 

lidských práv, a vyčlenit nezbytné prostředky z rozpočtu EU; zajistit, aby mise 

EU pro pomoc na hranicích (EUBAM) v Libyi aktivně přispívala k rozvoji 

kapacit libyjských orgánů, zejména libyjské pobřežní stráže, v souladu 

s nejpřísnějšími normami mezinárodního práva; 

l) prošetřit údajné případy pašování migrantů a zintenzivnit své úsilí o boj proti 

těmto zločinům a postavení pachatelů před soud; pokračovat v činnosti operace 

EU NAVFOR MED SOPHIA a tuto činnost zintenzivnit s cílem předcházet 

ztrátám na životech na moři a bojovat proti pašování; 

 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni 

Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a pro 

informaci libyjské vládě národní jednoty. 

 


