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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE 

az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió 

kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Líbiáról szóló ajánlásáról 

(2018/2017(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2015. július 20-án elfogadott 2259 (2015) 

számú határozatára, valamint későbbi határozataira, 

– tekintettel a líbiai politikai megállapodásra, 

– tekintettel az ENSZ-főtitkárnak az ENSZ líbiai támogató missziójáról szóló 2017. 

augusztus 22-i jelentésére, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2312 (2016) sz. határozatára, 

– tekintettel az ENSZ főtitkárának a Biztonsági Tanács 2312 (2016) sz. határozata 

értelmében készített jelentésére, 

– tekintettel a líbiai helyzetről szóló 2014. szeptember 18-i1, 2015. január 15-i2 és 2016. 

február 4-i3 állásfoglalására, 

– tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek a migránsok líbiai 

helyzetéről szóló, 2017. december 20-án elfogadott nyilatkozatára, 

– tekintettel az Unió migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésére, 

– tekintettel a Bizottság, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az 

Európai Bizottság alelnöke „Migráció a közép-mediterrán útvonalon – A migrációs 

áramlás kezelése, életmentés” című 2017. január 27-i közös közleményére, 

– tekintettel a 2017. február 3-i máltai nyilatkozatra, 

– tekintettel az EU–Afrika közös stratégiára és annak cselekvési tervére, 

– tekintettel a 2017-es Afrikai Unió–Európai Unió csúcstalálkozón elfogadott együttes 

nyilatkozatra a migránsok líbiai helyzetéről, 

– tekintettel a Tanács Líbiáról szóló 2017. július 17-i következtetéseire, 

– tekintettel az Európai Tanács 2017. október 19-i következtetéseire, 

– tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018), 

                                                 
1 HL C 234., 2016.6.28., 30. o. 
2 HL C 300., 2016.8.18., 21. o. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0048. 
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A. mivel a líbiai helyzet nagyon törékeny, és az ország számos bonyolult, egymással 

összefüggő kihívással néz szembe; 

B. mivel a líbiai válsághelyzet kihat a környező régió egészére és az Unióra, ezért a 

szomszédos országok, valamint a szubszaharai és a földközi-tengeri térség 

szempontjából döntő fontosságú a stabilitás biztosítása Líbiában; 

C. mivel a líbiai konfliktust csak következetes és átfogó megközelítés révén, valamennyi 

nemzetközi szereplő és érdekelt fél bevonásával lehet rendezni; 

D. mivel a líbiai politikai megállapodás és az ENSZ líbiai cselekvési terve az egyetlen 

működőképes keret a válság rendezésére; 

1. a következő ajánlást intézi a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az 

Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez: 

a) biztosítsák a lehető leghatározottabb támogatást az ENSZ Líbia stabilizálására 

és az inkluzív nemzeti megbékélési folyamatra irányuló, az ENSZ-főtitkár 

különleges képviselője, Ghassan Salamé által 2017 szeptemberében ismertetett 

líbiai cselekvési terve számára; folytassák a szoros együttműködést az ENSZ 

líbiai támogató missziójával (UNSMIL); 

b) fokozzák diplomáciai erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy támogassák és 

segítsék a líbiai nemzeti egységkormánynak a politikai megegyezés 

megteremtésére, a biztonság garantálására, valamint fennhatóságának Líbia 

egész területére való kiterjesztésére irányuló erőfeszítéseit, miután ezek az 

államépítés és minden békefenntartó művelet szükséges előfeltételei; 

c) az uniós intézményeken belül folytassák a gondolkodást és a vitát arról, hogy 

miként lehetne jobban kezelni a líbiai konfliktus valamennyi aspektusát, 

többek között nagyobb figyelmet szentelve a helyi dinamikáknak, és 

mutassanak fel valamennyi intézményt és a tagállamokat felölelő egységes 

célokat és kezdeményezést az összes részt vevő szereplő által hozott 

intézkedések koherenciájának biztosítása érdekében; 

d) továbbra is hangsúlyozzák, hogy a líbiai válságot nem lehet katonai úton 

megoldani, erősítsék meg, hogy valamennyi líbiai félnek és fegyveres 

csoportnak tartózkodnia kell az erőszakos retorikától és az erőszak 

alkalmazásától, le kell szerelnie, és el kell köteleznie magát a konfliktus békés 

rendezése mellett, ezáltal elkerülve a további károkat és az újabb halálos 

áldozatokat; úgy véli, hogy a tárgyalásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy 

egyesítsék a líbiai erőket az ország valamennyi térségéből egy polgári 

ellenőrzés alatt álló nemzetbiztonsági struktúra felépítése érdekében, és egy 

olyan jegyzőkönyv aláírásához kell vezetniük, amelyben valamennyi fegyveres 

erő kötelezi magát az erő és az erőszak alkalmazásáról való lemondásra és az 

összes nehézfegyver városokból való kivonására; úgy véli, hogy egy ilyen 

jegyzőkönyv aláírása várhatóan magával hozza azokat a gazdasági és pénzügyi 

ösztönzőket, amelyek az állam új intézményeinek kiépítésére sarkallják az 

aláíró feleket; 
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e) fokozzák az együttműködést valamennyi nemzetközi szervezettel és a 

helyszínen jelen lévő más szereplőkkel a nemzetközi fellépés koherenciájának 

erősítése érdekében; fokozzák a regionális szereplőkkel és a szomszédos 

országokkal, különösen Tunéziával, Algériával és Egyiptommal kapcsolatos 

diplomáciai erőfeszítéseket annak biztosítására, hogy ezek hozzájáruljanak a 

líbiai válság pozitív rendezéséhez, összhangban az ENSZ cselekvési tervével, 

amely a válság rendezésének egyetlen lehetséges keretrendszere; 

f) szemléljék a líbiai válságot tágabb, regionális és pánafrikai összefüggésben, 

szem előtt tartva Líbia kulcsfontosságú szerepét Észak-Afrika és a Száhel-

övezet stabilitása szempontjából; e szemlélet részeként vegyék figyelembe a 

líbiai helyzet hatását az EU előtt álló dinamikákra és kihívásokra; dolgozzanak 

ki egy Líbiára irányuló, a fejlesztési politikákat, a migrációs politikákat, az 

emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmét, a biztonságot, a 

terrorizmus elleni harcot és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelmet 

felölelő átfogó politikát; gondoskodjanak arról, hogy a konkrét eredmények 

elérése érdekében biztosítsanak elegendő pénzeszközöket e politika 

végrehajtására; 

g) biztosítsák, hogy az uniós pénzeszközöket ténylegesen olyan projektekre 

használják fel, amelyek segítik a líbiai lakosságot és civil társadalmat, és hogy 

a települések elegendő támogatásban részesüljenek az alapvető szolgáltatások 

nyújtása és a helyi önkormányzat kiépítése során annak érdekében, hogy 

biztosítsák az alapvető életkörülményeket a lakosság számára; biztosítsák a 

központi hatóságok és a helyi települések közötti koordinációt a beruházási 

prioritások azonosítása érdekében; támogassák a helyi beágyazottságú, 

különösen a fiatalokat bevonó párbeszéd- és konfliktusmegoldási 

mechanizmusokat előmozdító projekteket; gondoskodjanak arról, hogy az 

Uniós Szükséghelyzeti Alapból származó pénzek csak akkor kerüljenek 

odaítélésre, ha sor került a helyi hatóságok és a kedvezményezettek 

megbízható elemzésére; 

h) ösztönözzék tovább a líbiai hatóságokat és intézményeket arra, hogy 

munkálkodjanak valamennyi líbiai életkörülményeinek javításán, és hajtsák 

végre a nemzetközi pénzügyi szervezetek által kért szükséges pénzügyi és 

gazdasági reformokat a gazdasági fellendülés és stabilizáció elősegítése 

érdekében; sürgessék a líbiai hatóságokat annak biztosítására, hogy a 

természeti erőforrásokat a teljes lakosság javára termeljék ki, a helyi szintet is 

beleértve; segítsék a líbiai hatóságokat a gazdaság kriminalizálódása elleni 

harcban; 

i) továbbra is határozottan ítéljék el az emberi jogok megsértésének és a 

nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteit, és fokozzák 

erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a 

szükséget szenvedő lakosságnak; növeljék a humanitárius pénzügyi támogatás 

eredményességét, és erősítsék a helyszínen tevékenykedő humanitárius 

szervezetek támogatását és a velük folytatott együttműködést; felhívja az 

Afrikai Uniót, az ENSZ-t és az Európai Uniót, hogy folytassák az 

együttműködést, és hozzanak határozott intézkedéseket annak érdekében, hogy 
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azonnal véget vessenek az emberi jogok megsértésének ezen eseteinek; 

j) foglalkozzanak a líbiai migráció kérdésével, szem előtt tartva, hogy olyan 

hosszú távú, eredményes és életképes megoldást kell találni, amely magában 

foglalja az afrikai migráció kiváltó okainak kezelését és az Európába irányuló 

migráció legális csatornáinak kialakítását is; hívják fel a nemzetközi közösség 

figyelmét arra, hogy megfelelő intézkedésekre – többek között az 

emberkereskedelem és a migránscsempészet elleni fellépést szolgáló hatékony 

eszközökre – van szükség a Líbiát és a száhel-szaharai térséget jellemző 

sokrétű fejlesztési és biztonsági kihívások rendezésére; 

k) alaposan vizsgálják ki a migránsokkal és menekültekkel szemben bűnözői 

csoportok által Líbiában elkövetett bántalmazással és embertelen bánásmóddal 

kapcsolatos állításokat; dolgozzanak ki kezdeményezéseket annak érdekében, 

hogy megakadályozzák minden ilyen incidens jövőbeli előfordulását, és 

mielőbb zárják be azokat a létesítményeket, amelyek esetében megállapítást 

nyer, hogy nem felelnek meg a nemzetközi normáknak; gondoskodjanak arról, 

hogy a migránsokkal szembeni bánásmód megfeleljen a vonatkozó nemzetközi 

emberi jogi eszközöknek, és bocsássák rendelkezésre a szükséges támogatást 

az EU költségvetéséből; biztosítsák, hogy az Európai Unió líbiai integrált 

határigazgatást segítő missziója (EUBAM) aktívan hozzájáruljon a líbiai 

hatóságok – nevezetesen a líbiai parti őrség – kapacitásainak a nemzetközi jog 

legszigorúbb normáival összhangban történő fejlesztéséhez; 

l) vizsgálják ki a migránscsempészettel kapcsolatos állításokat, és fokozzák e 

bűncselekmény leküzdésére és az elkövetők bíróság elé állítására irányuló 

erőfeszítéseket; folytassák és fokozzák az EUNAVFOR Med munkáját a 

tengeren bekövetkező halálesetek megelőzése és a csempészés elleni harc 

érdekében; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint 

tájékoztatásul a líbiai nemzeti egységkormánynak. 

 


