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Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Libiji
(2014/2844(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Libiji,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 15. avgusta 2014 in Evropskega 
sveta z dne 30. avgusta 2014 o Libiji,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2174(2014) o Libiji,

– ob upoštevanju poročila podporne misije Združenih narodov v Libiji (UNSMIL) z 
naslovom„Pregled kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah in humanitarnega 
prava med sedanjim nasiljem v Libiji“ z dne 4. septembra 2014,

– ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov iz 
leta 1977 ter dolžnosti strani v oboroženem konfliktu, da v vseh okoliščinah spoštujejo 
mednarodno humanitarno pravo in zagotavljajo njegovo spoštovanje,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker so se v zadnjih mesecih spopadi med rivalskimi milicami, zlasti iz Misrate in 
Zintana, okrepili in ker so boji za nadzor nad Tripolijem in Bengazijem še posebej 
destabilizirali Libijo in njeno demokratično tranzicijo, vse več pa je tudi civilnih žrtev, 
notranje razseljenih oseb in beguncev;

B. ker so islamske milice povezane z islamskimi oboroženimi skupinami, kot so Islamska 
država, AQIM, al Džama al Libija, al Mukatila in Ansar al Šaria;

C. ker so islamske milice 24. avgusta 2014 prevzele nadzor nad Tripolijem in njegovim 
civilnim letališčem;

D. ker sta obe strani v konfliktu obtoženi kršitev, ki so morda vojni zločini;

E. ker je nekdanji libijski general Khalifa Haftar, vodja nepriznane Libijske nacionalne 
vojske, začel operacijo, imenovano Ponos;

F. ker so 25. junija 2014 potekale parlamentarne volitve; ker se je zakonito izvoljeni 
predstavniški dom zaradi najnovejšega nasilja preselil iz Tripolija v Tobruk in ker 
islamske milice predstavniškega doma oziroma nove vlade ne priznavajo, temveč so 
ustanovile svojo vlado in parlament;

G. ker bo skupščina za pripravo ustave, ki je bila izvoljena februarja 2014 in šteje 60 
predstavnikov iz treh libijskih zgodovinskih regij, po poročanju libijskih državnih 
medijev osnutek ustave javno objavila konec leta 2014, referendum o njej pa bi lahko 
potekal marca 2015;
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H. ker so kristjani in druge verske manjšine v Libiji zaradi neobstoja pravne države vse 
pogosteje žrtve preganjanja, aretacij, ugrabitev in umorov; ker vladi ne uspe preprečiti 
napadov islamskih skupin na verske manjšine;

1. obsoja stopnjevanje nasilja, zlasti nad civilnim prebivalstvom in ustanovami; poziva vse 
strani v konfliktu, naj nemudoma prenehajo vsakršno nasilje ter se sporazumejo o 
prekinitvi ognja, da bi naredili konec vse večjemu trpljenju prebivalstva; zahteva, da 
vsi, ki so odgovorni za nasilje, zanj odgovarjajo;

2. poziva vse strani v konfliktu, naj spoštujejo mednarodna humanitarna načela, da bi 
zagotovili nudenje humanitarne pomoči, varnost civilistov, ki jo prejemajo, in zaščito 
humanitarnih delavcev;

3. poziva libijsko začasno vlado, izvoljeni predstavniški dom in skupščino za pripravo 
ustave, naj svoje naloge izvajajo v duhu vključevanja ter v interesu države in za zaščito 
pravic vseh Libijcev; poziva vse strani, naj jih podprejo in se udeležijo vse 
vključujočega političnega dialoga za ponovno vzpostavitev stabilnosti in dosego 
dogovora o prihodnosti;

4. ponovno poudarja svoja pričakovanja, da si bodo vladajoče ustanove v Libiji 
prizadevale za izgraditev strpne, združene in demokratične države, v kateri se bo 
spoštovalo in podpiralo človekove pravice vseh libijskih državljanov in bodo zaščitene 
verske manjšine; poziva skupščino za pripravo ustave, naj na osnovi teh načel in za 
zaščito pravic vseh Libijcev nadaljuje svoje delo; 

5. trdno podpira podporno misijo Združenih narodov v Libiji (UNSMIL) in nedavno 
imenovanega posebnega odposlanca Združenih narodov Bernardina Leóna v njunih 
prizadevanjih za krepitev in omogočanje nacionalnega dialoga med politiki in drugimi 
vplivnimi posamezniki v Libiji;

6. pozdravlja razširitev mednarodnih sankcij proti Libiji z resolucijo varnostnega sveta 
Združenih narodov št. 2174 (2014), po kateri sankcije veljajo tudi za ljudi ali subjekte, 
ki so udeleženi ali pomagajo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Libije 
ali ovirajo oziroma spodkopavajo uspešno izvedbo njene politične tranzicije;

7. poziva sosednje države, naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko krizo še poglobila; prav tako 
jih poziva, naj Libiji pomagajo pri premagovanju krize ter naj zlasti preverjajo ves 
tovor, ki potuje v Libijo ali iz nje, da bi na ta način preprečili prevoz orožja ali drugega 
prepovedanega blaga, ki podžiga konflikt;

8. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je libijska kriza ogrozila varnost celotne severnoafriške 
regije in območja Sahela; poudarja, da sta enostavno prečkanje libijskih meja in 
pomanjkanje centralnega političnega nadzora doslej v veliki meri omogočala širjenje 
orožja in trgovino z njim, kakor tudi prosto gibanje regionalnih oboroženih skupin;

9. je globoko zaskrbljen zaradi groženj, ki ju v Libiji predstavljata nezavarovano orožje in 
strelivo, ki bi lahko prišla v roke terorističnim in drugim skrajnim skupinam;

10. je globoko zaskrbljen, ker v Libiji deluje vse več terorističnih skupin in posameznikov, 
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povezanih z Al Kajdo; poudarja, da se je treba proti grožnjam, ki jih za mednarodni mir 
in varnost predstavljajo teroristična dejanja, boriti z vsemi sredstvi in v skladu z Listino 
Združenih narodov in mednarodnim pravom, vključno z veljavnim mednarodnim 
pravom o človekovih pravicah, beguncih in humanitarnem delu;

11. poudarja neomajno podporo in zavezanost Evropske unije k demokratičnim težnjam 
libijskega naroda, zlasti v sedanji krizi in pri demokratični tranziciji države; poziva k 
okrepljeni udeležbi Evropske unije pri podpiranju stabilnosti in demokratične tranzicije 
Libije;

12. poudarja, da je Unija v Libiji vzpostavila misijo Evropske unije za pomoč na mejah 
(EUBAM), ki pa libijskim oblastem doslej še ni uspela nuditi konkretne pomoči pri 
krepitvi in razvoju varnosti na državnih mejah; ugotavlja, da misija trenutno ne deluje, 
večina njenega osebja pa se je iz varnostnih razlogov vrnila domov, z izjemo manjše 
skupine, ki je bila premeščena v Tunis; poziva Svet, naj misijo in njen mandat ponovno 
in temeljito preuči ter ji zagotovi sredstva za dosego ciljev; če do tega ne pride, pa Svet 
poziva, naj misijo razpusti;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, libijski vladi in 
predstavniškemu domu, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Arabski ligi in 
Afriški uniji.


