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PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Libya 

(2018/2017(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția 2259 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU și rezoluțiile 

subsecvente, 

– având în vedere Acordul politic libian, 

– având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 22 august 2017 referitor la 

Misiunea de sprijin a ONU în Libia, 

– având în vedere Rezoluția 2312 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU, 

– având în vedere raportul Secretarului General al ONU, în conformitate cu Rezoluția 

2312 (2016) a Consiliului de Securitate, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 18 septembrie 20141, 15 ianuarie 20152 și 4 

februarie 2016 referitoare la situația din Libia3, 

– având în vedere declarația din 20 decembrie 2017 a copreședinților Comisiei 

parlamentare mixte ACP-UE privind situația migranților din Libia, 

– având în vedere abordarea globală a UE în materie de migrație și mobilitate, 

– având în vedere comunicarea comună din 25 ianuarie 2017 a Comisiei și a 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate intitulată „Migrația pe ruta central-mediteraneeană - Gestionarea 

fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești”, 

– având în vedere declarația din Malta din 3 februarie 2017, 

– având în vedere Strategia comună Africa-UE si planul său de acțiune, 

– având în vedere declarația comună privind situația migranților din Libia, convenită în 

cadrul reuniunii la nivel înalt Uniunea Africană - Uniunea Europeană din 2017, 

– având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Libia din 17 iulie 2017, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017, 

– având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură, 

                                                 
1 JO C 234, 28.6.2016, p. 30. 
2 JO C 300, 18.8.2016, p. 21. 
3 Texte adoptate, P8_TA(2016)0048. 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0000/2018), 

A. întrucât situația din Libia este foarte fragilă, iar țara se confruntă cu o serie de încercări 

complexe și interdependente; 

B. întrucât criza din Libia are repercusiuni pentru întreaga regiune învecinată și pentru UE, 

și, prin urmare, este esențial, pentru țările învecinate și cele din regiunile subsahariană și 

mediteraneeană, să se asigure stabilitatea Libiei; 

C. întrucât conflictul din Libia poate fi soluționat numai printr-o abordare coerentă și 

cuprinzătoare, care implică toți actorii internaționali și părțile interesate; 

D. întrucât Acordul politic libian și Planul de acțiune al ONU pentru Libia constituie 

singurul cadru viabil pentru găsirea unei soluții la criză; 

1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant 

al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele: 

(a) să asigure sprijinul cel mai ferm pentru Planul de acțiune al ONU pentru Libia, 

prezentat în septembrie 2017 de către Reprezentantul Special al ONU, Ghassan 

Salamé pentru stabilizarea Libiei și un proces de reconciliere națională care 

favorizează includerea; să continue să coopereze îndeaproape cu Misiunea de 

sprijin a ONU în Libia (UNSMIL); 

(b) să își intensifice eforturile diplomatice pentru a sprijini și a contribui la 

consolidarea guvernului libian de uniune națională în eforturile sale de a crea 

consens politic, a garanta siguranța și a își extinde autoritatea pe întreg 

teritoriul Libiei, o precondiție necesară pentru consolidarea statului și orice 

operațiuni de menținere a păcii; 

(c) să analizeze în continuare și să discute în cadrul instituțiilor UE modul în care 

să abordeze mai bine toate aspectele conflictului din Libia, inclusiv prin 

acordarea unei mai mari atenții dinamicii locale, și să dea dovadă de unitate a 

obiectivelor și inițiativelor în rândul tuturor instituțiilor și statelor membre în 

vederea asigurării coerenței măsurilor luate de toți actorii implicați; 

(d) să continue să sublinieze că nu poate exista o soluție militară la criza din Libia, 

să reafirme necesitatea ca toate partidele și grupările armate din Libia să se 

abțină de la retorica violentă și de la utilizarea violenței, să se demobilizeze și 

să se angajeze la o soluționare pașnică a conflictului, evitând astfel daune 

suplimentare și pierderi de vieți omenești; consideră că negocierile ar trebui să 

urmărească să unifice forțele libiene din toate regiunile, pentru a construi o 

arhitectură a securității naționale sub control civil, și ar trebui să ducă la 

semnarea unui protocol care angajează toate grupările armate să renunțe la 

utilizarea forței și a violenței și să retragerea toate armele grele din orașe; 

consideră că semnarea unui astfel de protocol ar trebui să ducă la acordarea de 

stimulente economice și financiare și ar putea determina părțile semnatare să 

acționeze în direcția construirii noilor instituții ale statului; 

(e) să își intensifice cooperarea cu toate organizațiile internaționale și cu alți actori 



 

PR\1144072RO.docx 5/6 PE616.758v01-00 

 RO 

de pe teren, pentru a întări coerența acțiunii internaționale; să intensifice 

eforturile diplomatice cu toți actorii regionali și cu țările vecine, în special 

Tunisia, Algeria și Egipt, pentru a garanta că acestea contribuie la găsirea unei 

soluții pozitive la criza din Libia în concordanță cu Planul de acțiune al ONU - 

singurul cadru posibil pentru o soluție la criză; 

(f) să reflecteze cu privire la criza din Libia într-un context mai larg, regional și 

panafrican, având în vedere că Libia este esențială pentru stabilitatea Africii de 

Nord și a Sahelului; să ia în considerare, ca parte a acestui proces de reflecție, 

impactul situației din Libia asupra dinamicii și încercărilor cu care se confruntă 

UE; să dezvolte o politică cuprinzătoare față de Libia, care ia în considerare 

perspectivele regionale și panafricane și include politici de dezvoltare, politici 

în materie de migrație, protecția drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, securitatea, lupta împotriva terorismului și combaterea 

extremismului violent; să se asigure că această politică este susținută prin 

finanțare adecvată și suficientă pentru punerea sa în aplicare pentru a produce 

rezultate concrete; 

(g) să asigure că fondurile UE sunt utilizate în mod eficient în proiecte care ajută 

populația și societatea civilă ale Libiei și să asigure că se acordă un sprijin 

adecvat municipalităților în furnizarea de servicii esențiale și în dezvoltarea 

capacităților guvernării locale, pentru a asigura standarde de viață de bază 

pentru populație; să asigure coordonarea dintre autoritățile centrale și cele 

locale, în vederea identificării unor priorități pentru investiții; să promoveze 

proiecte care încurajează dialogul și mecanisme de soluționare a conflictelor 

integrate în contextul local, care să implice, în special, tinerii; să asigure că 

finanțarea din Fondul fiduciar de urgență al UE este acordată numai atunci 

când este însoțită de o analiză solidă a autorităților locale și a beneficiarilor; 

(h) să încurajeze în continuare autoritățile și instituțiile libiene să depună eforturi 

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor libienilor și să pună în 

aplicare reformele economice și financiare necesare solicitate de instituțiile 

financiare internaționale pentru a contribui la stabilizarea și redresarea 

economică; să îndemne autoritățile libiene să asigure că resursele naturale sunt 

exploatate în beneficiul întregii populații, inclusiv la nivel local; să ajute 

autoritățile libiene să combată infiltrarea criminalității în economie; 

(i) să continue să condamne cu fermitate încălcările drepturilor omului și 

încălcările dreptului umanitar internațional și să-și intensifice eforturile de a 

oferi asistență umanitară populației aflată în nevoie; să mărească eficacitatea 

asistenței financiare și umanitare și să crească sprijinul acordat organizațiilor 

umanitare de pe teren și cooperarea cu acestea; invită UA, ONU și UE să 

continue să colaboreze și să ia măsuri ferme pentru încetarea imediată a acestor 

încălcări ale drepturilor omului; 

(j) să abordeze chestiunea migrației în Libia, ținând seama de necesitatea de a găsi 

soluții eficace și viabile, pe termen lung, care să includă soluționarea cauzelor 

profunde ale migrației din Africa și crearea unor canale legale de migrație către 

Europa; să promoveze în comunitatea internațională necesitatea de a se lua 
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măsuri adecvate pentru a găsi soluții la încercările complexe în materie de 

dezvoltare și de securitate din Libia și din regiunea sahelo-sahariană, inclusiv 

mijloace eficace de combatere a traficului de ființe umane și a introducerii 

ilegale de migranți; 

(k) să investigheze în mod aprofundat acuzațiile referitoare la abuzuri și 

tratamente inumane ale migranților și refugiaților în Libia de către grupuri 

infracționale; să elaboreze inițiative pentru a preveni astfel de incidente pe 

viitor și să închidă cât mai curând posibil aceste structuri care se dovedesc a nu 

fi în concordanță cu standardele internaționale; să garanteze că migranții sunt 

tratați în conformitate cu instrumentele internaționale în domeniul drepturilor 

omului relevante, precum și să aloce fondurile necesare din bugetul UE; să se 

asigure că Misiunea UE de asistență la frontieră (EUBAM) în Libia contribuie 

activ la dezvoltarea capacităților autorităților libiene, în special a pazei de 

coastă libiene, în conformitate cu cele mai exigente standarde ale dreptului 

internațional; 

(l) să investigheze acuzațiile de introducere ilegală de migranți, să intensifice 

eforturile de combatere a acestei infracțiuni și să îi aducă pe autori în fața 

justiției; să continue și să intensifice activitatea EUNAVFOR Med pentru a 

preveni pierderea de vieți omenești pe mare și să combată introducerea ilegală 

de migranți; 

 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate și, spre informare, guvernului de uniune națională din 

Libia. 

 


