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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

dla Rady, Komisji oraz Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do 

Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie Libii 

(2018/2017(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 2259 (2015) i kolejne powiązane 

rezolucje, 

– uwzględniając libijskie porozumienie polityczne, 

– uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w 

sprawie misji ONZ ds. wspierania Libii, 

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 2312 (2016), 

– uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego ONZ sporządzone na podstawie 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2312 (2016), 

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 18 września 2014 r.1, z dnia 15 stycznia 2015 r.2 

oraz z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie sytuacji w Libii3, 

– uwzględniając deklarację współprzewodniczących wspólnej komisji parlamentarnej 

AKP-UE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sytuacji migrantów w Libii, 

– uwzględniając globalne podejście UE do migracji i mobilności, 

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej 

Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 25 

stycznia 2017 r. pt. „Migracja na szlaku środkowośródziemnomorskim. Zarządzanie 

przepływami, ratowanie życia”, 

– uwzględniając deklarację z Malty z dnia 3 lutego 2017 r., 

– uwzględniając wspólną strategię Afryka–UE i powiązany plan działania, 

– uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji migrantów w Libii, 

uzgodnione na szczycie Unia Afrykańska – Unia Europejska w 2017 r., 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie Libii, 

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 19 października 2017 r., 

– uwzględniając art. 113 Regulaminu, 

                                                 
1 Dz.U. L 234 z 28.6.2016, s. 30. 
2 Dz.U. L 300 z 18.8.2016, s. 21. 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0048. 
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2018), 

A. mając na uwadze, że sytuacja w Libii jest bardzo niestabilna i że kraj ten boryka się z 

wieloma złożonymi i wzajemnie powiązanymi problemami; 

B. mając na uwadze, że kryzys w Libii niesie za sobą następstwa dla całego otaczającego 

Libię regionu i UE, wobec czego – z uwagi na kraje sąsiadujące oraz regiony Afryki 

Subsaharyjskiej i Morza Śródziemnego – zapewnienie stabilności w Libii ma kluczowe 

znaczenie; 

C. mając na uwadze, że konflikt w Libii można rozwiązać jedynie przez spójne i 

kompleksowe podejście, obejmujące wszystkie podmioty międzynarodowe i 

zainteresowane strony; 

D. mając na uwadze, że libijskie porozumienie polityczne i plan działania ONZ na rzecz 

Libii stanowią jedyne realne ramy dla rozwiązania tego kryzysu; 

1. zaleca Radzie, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii 

do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 

a) zapewnienie jak największego wsparcia dla planu działania ONZ na rzecz 

Libii, przedstawionego we wrześniu 2017 r. przez specjalnego przedstawiciela 

ONZ Ghassana Salamé, ukierunkowanego na stabilizację Libii i 

wszechstronny proces pojednania narodowego; kontynuowanie ścisłej 

współpracy z misją ONZ ds. wspierania Libii (UNSMI); 

b) wzmożenie wysiłków dyplomatycznych mających na celu wsparcie i pomoc w 

umocnieniu libijskiego rządu jedności narodowej w staraniach na rzecz 

wypracowania politycznego konsensusu, zagwarantowania bezpieczeństwa i 

rozszerzenia sprawowanej władzy na całe terytorium Libii, jako niezbędnego 

warunku wstępnego dla budowania państwa i operacji pokojowych; 

c) dalsze analizowanie i omówienie w instytucjach UE sposobów na lepsze 

rozwiązanie wszystkich aspektów konfliktu libijskiego, również przez 

zwrócenie większej uwagi na lokalną dynamikę, jak również wykazanie 

jedności w zakresie wyznaczanych celów i podejmowanych inicjatyw ze 

strony wszystkich instytucji i państw członkowskich, tak aby zapewnić 

spójność działań podejmowanych przez wszystkie zaangażowane podmioty; 

d) dalsze podkreślanie, że kryzysu libijskiego nie można rozwiązać przy pomocy 

interwencji wojskowej, jak również potwierdzenie konieczności 

powstrzymania się od brutalnej retoryki i używania przemocy przez wszystkie 

strony i ugrupowania zbrojne w Libii oraz konieczności demobilizacji i 

pokojowego rozwiązania konfliktu w celu uniknięcia dalszych strat i ofiar 

śmiertelnych; uważa przy tym, że negocjacje powinny służyć jednoczeniu sił 

libijskich ze wszystkich regionów w celu zbudowania kontrolowanej przez 

ludność cywilną struktury bezpieczeństwa narodowego i powinny 

doprowadzić do podpisania protokołu zobowiązującego wszystkie 

ugrupowania zbrojne do rezygnacji z użycia siły i przemocy oraz do wycofania 

całej ciężkiej broni z miast; uważa, że podpisanie takiego protokołu powinno 
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przynieść zachęty ekonomiczne i finansowe oraz zachęcić sygnatariuszy do 

działania na rzecz budowy nowych instytucji państwowych; 

e) zacieśnienie współpracy z wszystkimi organizacjami międzynarodowymi i 

innymi podmiotami na miejscu w celu zwiększenia spójności działań 

międzynarodowych; nasilenie starań dyplomatycznych w kontaktach z 

wszystkimi podmiotami regionalnymi i krajami sąsiadującymi, w 

szczególności z Tunezją, Algierią i Egiptem, tak aby przyczyniły się do 

pozytywnego rozwiązania kryzysu w Libii zgodnie z planem działania ONZ – 

jedynymi możliwymi ramami dla rozwiązania tego kryzysu; 

f) przemyślenie kryzysu w Libii w szerszym, regionalnym i panafrykańskim 

kontekście, z uwzględnieniem faktu, że Libia ma kluczowe znaczenie dla 

stabilności Afryki Północnej i Sahelu; rozważenie – w ramach tej refleksji – 

wpływu sytuacji w Libii na dynamikę i wyzwania stojące przed UE; 

opracowanie kompleksowej polityki wobec Libii, uwzględniającej 

perspektywę regionalną i panafrykańską oraz obejmującej politykę rozwojową, 

migracyjną, ochronę praw człowieka i podstawowych wolności, 

bezpieczeństwo, walkę z terroryzmem i zwalczanie brutalnego ekstremizmu; 

dopilnowanie, aby polityka ta była poparta odpowiednimi i wystarczającymi 

środkami finansowymi na jej wdrożenie w celu uzyskania konkretnych 

wyników; 

g) zapewnienie, by skutecznie wykorzystywano fundusze UE w projektach, które 

pomagają ludności libijskiej i społeczeństwu obywatelskiemu, oraz by gminom 

udzielano odpowiedniego wsparcia w zakresie świadczenia podstawowych 

usług i budowania władzy na szczeblu lokalnym, tak aby zagwarantować 

podstawowe standardy życia ludności; zapewnienie koordynacji między 

organami centralnymi i gminami lokalnymi w celu określenia priorytetów 

inwestycyjnych; wspieranie projektów stymulujących dialog na szczeblu 

lokalnym i mechanizmy rozwiązywania konfliktów, w szczególności z 

udziałem młodych ludzi; dopilnowanie, by pieniądze z funduszu 

powierniczego Unii przyznawano wyłącznie po rzetelnej analizie organów 

lokalnych i beneficjentów; 

h) dalsze zachęcanie władz i instytucji libijskich do działania na rzecz poprawy 

warunków życia wszystkich Libijczyków oraz do przeprowadzenia 

niezbędnych reform finansowych i gospodarczych, których domagają się 

międzynarodowe instytucje finansowe, aby pomóc w ożywieniu gospodarczym 

i stabilizacji; wezwanie organów libijskich do zapewnienia wykorzystania 

zasobów naturalnych dla dobra całej ludności, w tym na szczeblu lokalnym; 

pomoc władzom libijskim w zwalczaniu kryminalizacji gospodarki; 

i) dalsze zdecydowane potępianie łamania praw człowieka i łamania 

międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wzmożenie wysiłków 

mających na celu zapewnienie pomocy humanitarnej ludności w potrzebie; 

zwiększenie skuteczności finansowej pomocy humanitarnej oraz zwiększenie 

wsparcia i zacieśnienie współpracy z organizacjami humanitarnymi na 

miejscu; wzywa przy tym UA, ONZ i UE do dalszej współpracy i podjęcia 
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zdecydowanych działań w celu natychmiastowego wyeliminowania tych 

przypadków naruszania praw człowieka; 

j) rozwiązanie problemu migracji w Libii, z uwzględnieniem konieczności 

znalezienia długoterminowych, skutecznych i opłacalnych rozwiązań, które 

powinny obejmować wyeliminowanie przyczyn migracji w Afryce i 

ustanowienie legalnych kanałów migracji do Europy; zwracanie uwagi wśród 

społeczności międzynarodowej na potrzebę podjęcia właściwych działań, tak 

aby sprostać wielowymiarowym wyzwaniom związanym z rozwojem i 

bezpieczeństwem w Libii oraz w regionie Sahary i Sahelu, w tym wdrożenia 

skutecznych środków zwalczania handlu ludźmi i przemytu migrantów; 

k) dokładne zbadanie zarzutów dotyczących nadużywania i nieludzkiego 

traktowania migrantów oraz uchodźców przez grupy przestępcze w Libii; 

opracowanie inicjatyw zapobiegających takim incydentom w przyszłości i jak 

najszybsze zamknięcie obiektów uznanych za niespełniające 

międzynarodowych standardów; zapewnienie, by migrantów traktowano w 

sposób zgodny ze stosownymi międzynarodowymi instrumentami w obszarze 

praw człowieka oraz przydzielenie koniecznych środków z budżetu UE; 

dopilnowanie, aby misja Unii Europejskiej dotycząca pomocy w 

zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii aktywnie przyczyniała się do 

zwiększania zdolności organów libijskich, zwłaszcza libijskiej straży 

przybrzeżnej, zgodnie z najwyższymi standardami prawa międzynarodowego; 

l) zbadanie zarzutów dotyczących przemytu migrantów i nasilenie działań 

mających na celu zwalczanie tego przestępstwa i postawienie sprawców przed 

wymiarem sprawiedliwości; kontynuowanie i intensyfikację operacji 

EUNAVFOR Med z myślą o zapobieganiu utracie życia na morzu i walce z 

przemytem; 

 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 

Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także, tytułem informacji, libijskiemu 

rządowi jedności narodowej. 

 


