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B8-0169/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 

(2016/2537(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε Ληβύε, θαη δε εθείλα ηεο 15εο 

επηεκβξίνπ 2011
1
, ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2012

2
, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2014

3
 θαη ηεο 

15εο Ηαλνπαξίνπ 2015
4
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε 2013/233/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Μαΐνπ 2013 

κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε Απνζηνιή πλνξηαθήο πλδξνκήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηε Ληβύε (EUBAM Ληβύεο)
5
, 

– έρνληαο ππόςε ηηο πξόζθαηεο δειώζεηο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηεο 

Δθπξνζώπνπ ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 

Frederica Mogherini ζρεηηθά κε ηε Ληβύε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηεο 7εο, 

11εο θαη 18εο Ηαλνπαξίνπ 2016, 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε Ληβύε, ηεο 18εο 

Ηαλνπαξίνπ 2016, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Πνιηηηθή πκθσλία γηα ηε Ληβύε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 17 

Γεθεκβξίνπ 2015  

– έρνληαο ππόςε ην Αλαθνηλσζέλ ηεο Ρώκεο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2015,  

– έρνληαο ππόςε ηελ απόθαζε ππ΄αξηζ. 2259 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, πνπ εγθξίζεθε νκόθσλα ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ αλαζεώξεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο
6
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ εζληθή ζπλδηάζθεςε ησλ θπιώλ ηεο Ληβύεο, ε νπνία έιαβε ρώξα 

ζηελ Σξίπνιε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2011 θαη ζηελ νπνία εθθξάζηεθε ε αλάγθε έγθξηζεο 

λόκνπ γεληθήο ακλεζηίαο πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηηζηεί ν εκθύιηνο πόιεκνο,  

– έρνληαο ππόςε ηελ δήισζε ππέξ ηνπ ζρεκαηηζκνύ Κπβέξλεζεο Δζληθήο Δλόηεηαο ζηε 

Ληβύε πνπ πηνζέηεζαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο Αιγεξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Ηηαιίαο, ηνπ Μαξόθνπ, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Σπλεζίαο, ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ 

Δκηξάησλ, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

                                                 
1
 ΔΔ C 51 E, ηεο 22.2.2013, ζ. 114. 

2
 ΔΔ C 419 ηεο 16.12.2015, ζ. 192. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0028. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0010. 

5
 ΔΔ L 138 ηεο 24.5.2013, ζ. 15. 

6
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0272. 



 

RE\1085441EL.doc 3/6 PE576.530v01-00 

 EL 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε είλαη κηα ρώξα απνηεινύκελε από ηξεηο ηζηνξηθέο 

πεξηνρέο (Σξηπνιίηηδα, Φεδάλ θαη Κπξελατθή) πνπ έγηλε αλεμάξηεην Βαζίιεην ην 1951· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηξαηησηηθό πξαμηθόπεκα ππό ηελ εγεζία ηνπ Καληάθη 

αλέηξεςε ηνλ βαζηιηά ην 1969· ιακβάλνληαο ππόςε ηελ βάλαπζε θαηαζηνιή θάζε 

αληηπνιίηεπζεο πνπ αθνινύζεζε, ζην όλνκα ηεο «Ληβπθήο Δπαλάζηαζεο» θαη ππό ηνλ 

δπγό ελόο δεζπνηηθνύ θαζεζηώηνο πνπ δηήξθεζε 42 ρξόληα·  ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Καληάθη, ε Ληβύε δηέζεηε ην κεγαιύηεξν 

νπινζηάζην ηεο λόηηαο Μεζνγείνπ θαη ιεηηνύξγεζε σο κείδσλ θόκβνο ιαζξεκπνξίνπ 

θαη δηακεηαθόκηζεο όπισλ θαη σο βάζε αλεθνδηαζκνύ γηα όινπο ηνπο ηξνκνθξάηεο θαη 

εμηξεκηζηέο ηεο πεξηνρήο ηνπ αρέι (Μάιη, Νίγεξ, Νηγεξία)· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζε ζπλζήθεο «Αξαβηθήο Άλνημεο», νη Λίβπνη θαηέβεθαλ ζηνπο 

δξόκνπο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 γηα λα αθνινπζήζνπλ ελλέα κήλεο πνιηηηθώλ 

αλαηαξαρώλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ΝΑΣΟ ππνζηήξημε ηνπο εμεγεξκέλνπο πνπ 

βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηελ αδηάθξηηε θξαηηθή θαηαζηνιή θαη όηη απηή ε ππνζηήξημε 

ππξνδόηεζε ηελ πηώζε ηνπ θαζεζηώηνο Καληάθη· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηελ 

επαύξηνλ ηεο εμέγεξζεο θαη ηεο πηώζεο ηεο δηθηαηνξίαο Καληάθη, ε δεκόζηα 

απνθήξπμε ηεο θπβέξλεζεο από δηάθνξνπο θπιάξρνπο, ε ιηπνηαμία πςειόβαζκσλ 

αμησκαηηθώλ θαη αμησκαηνύρσλ (όπσο νη Abdul Fatah Younis θαη Suleiman Mahmoud) 

θαη ε ιεειαζία ησλ απνζεθώλ όπισλ ηνπ ζηξαηνύ απνηέιεζαλ ηνπο θύξηνπο ιόγνπο γηα 

ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμάπισζε ησλ πξνζθείκελσλ ζηηο δηάθνξεο θπιέο 

πνιηηνθπιαθώλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο·   

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβπθή θνηλσλία ήηαλ αλέθαζελ, πξηλ αιιά θπξίσο κεηά ην 

πξαμηθόπεκα, νξγαλσκέλε βάζεη θπιεηηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύκελνπ από πεξίπνπ 

140 θαηξίεο δηαηξεκέλεο ζε 30 θπιέο/εζλνηηθέο ζπκκαρίεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 

γεληθό ζπκβνύιην ηεο θπιήο θέξεη ηελ επζύλε ηόζν ηεο πλεπκαηηθήο όζν θαη ηεο 

πνιηηηθήο θαζνδήγεζεο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ζπκκαρίεο θπιεηηθνύ ραξαθηήξα 

κεηαμύ εζλνηηθώλ θνηλνηήησλ (πιεηνςεθία Αξάβσλ θαη κεηνλόηεηεο Amazigh, Toubou 

θαη Tuareg) εμαθνινπζνύλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην δξάκα πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ ζεκεξηλή Ληβύε·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νκάδεο ηζιακηζηώλ ζπγθξόηεζαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

πνιηηνθπιαθώλ πνπ πνιέκεζαλ ελαληίνλ ηνπ Καληάθη θαη νξηζκέλεο από απηέο 

δηαδξακάηηζαλ θαίξην ξόιν ππό ηηο δηαηαγέο εγεηώλ όπσο ν Ismail al-Salabi, δηνηθεηήο 

ηεο Σαμηαξρίαο ησλ Μαξηύξσλ ηεο 17εο Φιεβάξε κε έδξα ηελ Βεγγάδε ή ν 

Abdelhakim Belhadj, επηθεθαιήο ηνπ ηξαηησηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξίπνιεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη εγέηεο απηώλ ησλ νκάδσλ είλαη κέιε ηεο εγεηηθήο νκάδαο 

ησλ επαλαζηαηώλ, ηνπ Δζληθνύ Μεηαβαηηθνύ πκβνπιίνπ (NTC), πνπ αλέιαβε ηελ 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην NTC 

ρξεηάζηεθε λα θαηαβάιεη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα λα επηβιεζεί ζηηο 

πνιπάξηζκεο έλνπιεο νκάδεο πνπ μεθίλεζαλ ηε δξάζε ηνπο ζηνπο κήλεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο πηώζεο ηνπ Καληάθη· 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2012, ην NTC παξέδσζε ηελ εμνπζία ζην 

Γεληθό Δζληθό Κνγθξέζν (GNC), εθιεγκέλε βνπιή πνπ επέιεμε ζηελ ζπλέρεηα 

κεηαβαηηθό αξρεγό θξάηνπο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ππήξμε 

αδύλακε θαη αλίθαλε λα αζθήζεη εμνπζία ζηελ ρώξα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

ςεθνθόξνη εμέιεμαλ λέα βνπιή γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην GNC, νλόκαηη Βνπιή ησλ 
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Αληηπξνζώπσλ, ε νπνία κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζην Σνκπξνύθ·  ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ην πάιαη πνηέ GNC, ζην νπνίν θπξηαξρνύζαλ νη ηζιακηζηέο, ζπλεδξίαζε εθ λένπ 

ρσξίο ρξνλνηξηβή θαη επέιεμε ηνλ δηθό ηνπ Πξσζππνπξγό, ακθηζβεηώληαο ηελ εμνπζία 

ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ ζε κία πεξίνδν ζπγθξνύζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ αθόκε θαη ε πξσηεύνπζα Σξίπνιε άιιαμε ρέξηα· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2014 θαη έπεηηα, απηά ηα δύν πνιηηηθά 

ζώκαηα (ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ζην Σνκπξνύθ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη από ηε 

δηεζλή θνηλόηεηα, θαη ην λέν GNC πνπ έρεη επηβάιεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηε Σξίπνιε) 

δηεθδηθνύλ ακθόηεξα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο λόκηκεο θπβέξλεζεο ηεο ρώξαο θαη 

ππνζηεξίδνληαη ακθόηεξα από πνιπάξηζκεο βαξηά νπιηζκέλεο πνιηηνθπιαθέο, 

πξνζθείκελεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, πόιεηο θαη θπιέο θάζε δπλαηήο πξνέιεπζεο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη δύν θπβεξλήζεηο βξίζθνληαη νπζηαζηηθά ζε εκπόιεκε 

θαηάζηαζε ζηελ Σξηπνιίηηδα  θαη ζηελ Κπξελατθή θαη ππνθηλνύλ θπιεηηθέο θαη 

εζλνηηθέο αλαηαξαρέο ζηελ παξακειεκέλε πεξηνρή ηνπ Φεδάλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

νη ηνπηθέο θπιέο ηνπ Fezzan θαη δε νη Toubou θαη νη Tuareg αλεζπρνύλ γηα ην κέιινλ 

ηνπο όπσο ην αληηιακβάλνληαη λα πξνδηαγξάθεηαη από ηε Πνιηηηθή πκθσλία γηα ηε 

Ληβύε, κεηά ηελ δηαξξνή νξηζκέλσλ επίθνβσλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεδίνπ γηα ην 

κειινληηθό ύληαγκα ηεο ρώξαο θαη δεδνκέλνπ όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζύληαμή ηνπ 

δελ ήηαλ παξά απνζπαζκαηηθή· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν θαηαθεξκαηηζκόο, ε πόισζε θαη ε έιιεηςε λνκηκόηεηαο 

έρνπλ παξαιύζεη ηε πνιηηηθή ζθελή ηεο ρώξαο πνπ θαηαηξύρεηαη από δηαηξέζεηο κεηαμύ 

πεξηνρώλ θαη θπιώλ, κεηαμύ πόιεσλ θαη πνιηηηθνζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ, κεηαμύ 

γελεώλ θαη κεηαμύ παιαηώλ θαη λέσλ ειίη, δηαηξέζεηο ησλ νπνίσλ νη ζπλδπαζκνί θαη νη 

ζπκκαρίεο ζπρλά κπνξνύλ λα αλαηξαπνύλ κε εμαηξεηηθή επθνιία· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ηνύηε ε θαηάζηαζε κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία νη λόηηεο 

πεξηνρέο βπζίδνληαη ζην ράνο ηεο βίαο ιόγσ ησλ αδηάθνπσλ ζπγθξνύζεσλ «δηα 

πιεξεμνπζίσλ» κεηαμύ Toubou θαη Tuareg, ηηο νπνίεο ππνθηλνύλ νη ηνπηθέο θπιέο 

Ouled Slimane θαη Zawiya Arab θαη ησλ νπνίσλ νη εγέηεο βξίζθνληαη ζηηο βόξεηεο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη δηαπξαγκαηεπηέο δελ θαίλνληαη λα 

αλεζπρνύλ ηδηαίηεξα νύηε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγνύλ απηέο νη ηνπηθέο 

ζπγθξνύζεηο ζην Φεδάλ, νύηε γηα ην γεγνλόο όηη θάπνηεο νκάδεο πνπ έρνπλ απνκείλεη 

από ηηο δπλάκεηο ηνπ Καληάθη έρνπλ αλαδηνξγαλσζεί κεηά ηελ αξρηθή ηνπο παλσιεζξία 

θαη θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζην Beni Walid, ζηε Βεγγάδε, ζηε ύξηε θαη 

ζηε Sebha· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην θελό πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί από ηελ αδπλακία ησλ δύν 

αληηπάισλ θπβεξλήζεσλ θαιύπηεηαη ζηαδηαθά από Λίβπνπο ηζιακηζηέο πνπ 

επαλαθάκπηνπλ έρνληαο πνιεκήζεη ζην Ηξάθ θαη ζηε πξία· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη 

ελ ιόγσ παιηλλνζηνύληεο ζπλνδεύνληαη από ηζιακηζηέο πξνεξρόκελνπο από άιιεο 

ρώξεο θαη θαηέιαβαλ ηελ πόιε ηεο Derna  ζηα αλαηνιηθά ηεο Βεγγάδεο ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2014, δηαθεξύζζνληαο ηελ ππνηαγή ηνπο ζην Daesh· ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηέο 

νη δπλάκεηο ή νη ζύκκαρνί ηνπο έρνπλ ελησκεηαμύ επεθηείλεη ηε δξάζε ηνπο θαηά κήθνο 

ηνπ ζπλόινπ ηεο αθηνγξακκήο από ηε Derna σο ηελ Σξίπνιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Bayda, Βεγγάδεο Ajdabiya, Abugrein θαη Misrata, θαη ν έιεγρόο ηνπο εθηείλεηαη ζε 

πεξηζζόηεξα από 200 ρηιηόκεηξα γύξσ από ηε ύξηε, ελώ δηαζέηνπλ επίζεο βάζε 

εθπαίδεπζεο ζηα δπηηθά ηεο Σξίπνιεο, θνληά ζηα ζύλνξα κε ηε Σπλεζία· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ην Daesh έρεη μεθηλήζεη ηνπηθή εθζηξαηεία ηξνκνθξάηεζεο - κε 
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απνθεθαιηζκνύο, εθηειέζεηο θαη βνκβαξδηζκνύο - ελώ ηαπηόρξνλα επεθηείλεη ηελ 

επηθξάηεηά ηνπ, έρεη ηνλ έιεγρν ησλ νδώλ θαη κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηηο ζπγθνηλσλίεο 

κεηαμύ αλαηνιήο θαη δύζεο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε ζπγθεληξώλεη πιένλ ηελ ηζρπξόηεξε δύλακε ηνπ 

Daesh εθηόο Μέζεο Αλαηνιήο θαη απνηειεί πξνγεθύξσκα απηνύ ζηελ λόηηα Μεζόγεην, 

γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξόηαηε απεηιή ηόζν ελαληίνλ ησλ νκόξσλ ρσξώλ ζην 

αρέι θαη ζηε αράξα, όζν θαη ελαληίνλ ηεο Δπξώπεο κέζσ ηξνκνθξαηηθώλ 

επηζέζεσλ·  ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Daesh έρεη εμαπνιύζεη αξηζκό ηπθιώλ 

ρηππεκάησλ ζηε Βεγγάδε, ζηελ Ajdabiya θαη ζηε Derna ελώ έρεη αλαιάβεη ηελ επζύλε 

γηα κία ηδηαηηέξσο θνληθή έθξεμε κε παγηδεπκέλν θνξηεγό έμσ από ζηξαηόπεδν 

εθπαίδεπζεο ηεο αζηπλνκίαο ζην Zliten ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2016·  ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη, από ηηο 4 Ηαλνπαξίνπ θαη έπεηηα, ην Daesh επηδηώθεη λα απμήζεη ηνπο πόξνπο πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ θαηαιακβάλνληαο θαη ειέγρνληαο 

ηηο απέξαληεο αλαηνιηθέο πεηξειατθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ al-Sidra, ζην Ra's Lanuf θαη 

ζηε Marsa al-Brega·  

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε έρεη κεηαηξαπεί ζε πξνλνκηαθό πεδίν δξάζεο ησλ 

παξάλνκσλ δηαθηλεηώλ από ηόηε πνπ έρεη βπζηζηεί ζηελ αλαξρία, κε 170 000 

κεηαλάζηεο λα απνβηβάδνληαη δσληαλνί ζηε Λακπεληνύδα ην 2014 θαη κε 

πεξηζζόηεξνπο από 3 770 λα ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηε Μεζόγεην ην 2015 ζύκθσλα κε 

ηνλ ΗΟΜ·  

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηε Ληβύε, δελ 

πξέπεη λα ραζεί θαζόινπ ρξόλνο ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπζηαζεί Κπβέξλεζε Δζληθήο 

Δλόηεηαο ε νπνία ζα εξγαζηεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ Ληβπθνύ ιανύ θαη 

ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα εηξήλε, ζηαζεξόηεηα, αλαζπγθξόηεζε θαη αλάπηπμε ηεο ρώξαο·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη κία αζθαιήο θαη πνιηηηθά ζηαζεξή Ληβύε είλαη απνιύησο 

αλαγθαία όρη κόλν γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ρώξαο αιιά θαη γηα ηελ αζθάιεηα νιόθιεξεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

1. εθθξάδεη ηελ βαζηά ηνπ ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ππό ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

επηηεπρζείζα Πνιηηηθή πκθσλία γηα ηε Ληβύε πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 

2015, ππνζηεξίδεη αλεπηθύιαθηα ην Πξνεδξηθό πκβνύιην θαη ζπγραίξεη ηόζν ηελ 

UNSMIL όζν θαη ηνπο Δηδηθνύο Αληηπξνζώπνπο - παιαηνύο αιιά θαη ελ ελεξγεία - ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπο· 

2. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ δηόηη ε πξώηε πξόηαζε γηα εληαία θπβέξλεζε απνξξίθζεθε από 

ηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ζην Σνκπξνύθ αιιά επειπηζηεί όηη ακθόηεξα ηα θύξηα 

ώκαηα ηεο ρώξαο ζα εγθξίλνπλ ην ελ ιόγσ ζρέδην δηόηη αληαπνθξίλεηαη ηνύην ζηηο 

πξνζδνθίεο γηα κία εηξεληθή πξνζέγγηζε· θαιεί όια ηα κέιε ησλ δύν αληηπάισλ 

θνηλνβνπιίσλ ζην Σνκπξνύθ θαη ζηε Σξίπνιε λα αδξάμνπλ ηελ επθαηξία πνπ παξέρεη ε 

Πνιηηηθή πκθσλία γηα ηε Ληβύε γηα απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο 

ζηε ρώξα θαη γηα πξνάζπηζε όινπ ηνπ Ληβπθνύ ιανύ· 

3. επηβεβαηώλεη ηελ πξόζεζή ηνπ λα αλαγλσξίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ Κπβέξλεζε 

Δζληθήο Δλόηεηαο πνπ ζα απνηειέζεη θαξπό ηεο ζπλαίλεζεο κεηαμύ ησλ Ληβπθώλ 

θνκκάησλ γηα λα απνηειέζεη ηε κνλαδηθή λόκηκε θπβέξλεζε ηεο Ληβύεο·  
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4. επηζεκαίλεη όηη ε πνιηηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα αγθαιηαζηεί από νιόθιεξν ηνλ Ληβπθό 

ιαό θαη λα ζπλερίζεη λα είλαη αλνηθηή ζε όινπο αλεμαηξέησο, κεηαμύ άιισλ κέζσ ηεο 

επνηθνδνκεηηθήο ζπκβνιήο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ θπιώλ, ηεο ζεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθώλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επσθειώλ ζπλεηζθνξώλ από 

πνιηηηθνύο θαη ηνπηθνύο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα εγθξηζεί 

ρσξίο ρξνλνηξηβή έλα ύληαγκα πνπ ζα ζέβεηαη ηε δεκνθξαηία, ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο· 

5. θαιεί ηε δηεζλή θνηλόηεηα θαη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ, ηεο ΔΔ, ηνπ Αξαβηθνύ 

πλδέζκνπ θαη ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο λα θάλνπλ επίδεημε ηεο εηνηκόηεηάο ηνπο λα 

ζπλδξάκνπλ ηνπο Λίβπνπο ζηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο λα εθαξκόζνπλ επηηπρώο ηε 

ζπκθσλία·    αλακέλεη από ηα θξάηε κέιε θαη από ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο λα 

πάςνπλ θάζε επίζεκε επαθή κε νπνηαδήπνηε πξόζσπα παξακέλνπλ εθηόο ή δελ έρνπλ 

πξνζππνγξάςεη ηελ Πνιηηηθή πκθσλία γηα ηε Ληβύε·  θαιεί ηηο όκνξεο ρώξεο λα 

ζπκβάινπλ ζηελ ζηαζεξόηεηα ηεο Ληβύεο· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπζνύλ 

νη θξίζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο ιηκαληώλ, αεξνδξνκίσλ, πεηξειαηνπεγώλ θαη 

αγσγώλ·  

6. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ δηόηη ε ΔΔ έρεη ήδε δηαζέζεη θνλδύιηα ύςνπο 100 

εθαηνκκπξίσλ EUR θαη δηόηη είλαη έηνηκε λα παξάζρεη άκεζε ππνζηήξημε ζε πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα από θνηλνύ κε ηε λέα Κπβέξλεζεο Δζληθήο 

Δλόηεηαο ηεο Ληβύεο, κόιηο απηή ζρεκαηηζηεί· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηνλ ΟΖΔ λα 

παξάζρνπλ ππνζηήξημε γηα ζπγθξόηεζε θξαηηθώλ κεραληζκώλ, αζθάιεηα θαη 

δηαθύιαμε ηεο εηξήλεο, θαζώο θαη εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο θαη αληαπόθξηζεο ζε θαηαζηξνθέο, ζηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ζην θξάηνο δηθαίνπ· 

7. θαηαδηθάδεη κε απνηξνπηαζκό ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

Daesh ελαληίνλ ησλ πεηξειατθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ al-Sidra θαη ζην Ra's Lanuf, ηελ 

επίζεζε απηνθηνλίαο ζην Zliten, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε απόπεηξα δηαθνπήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ρώξαο·  εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ όηη απνηειεί 

δηθαίσκα αιιά θαη θαζήθνλ λα δνζεί ελίζρπζε ζηηο λέεο Ληβπθέο αξρέο ζηνλ αγώλα 

ηνπο ελαληίνλ ηνπ Daesh  αιιά θαη ελαληίνλ όισλ ησλ ηξνκνθξαηώλ κέρξη ηελ ηειηθή 

ηνπο εμόλησζε· δεηεί ηε ζύκπεμε δηεζλνύο ζπλαζπηζκνύ πνπ ζα αληηκεησπίζεη ην 

πξόβιεκα ηεο νινέλα θαη εληνλόηεξεο παξνπζίαο ηνπ Daesh  ζηε Ληβύε, πξόβιεκα 

πνπ δελ ζπληζηά απεηιή κόλν γηα ηηο γεηηνληθέο ρώξεο ηνπ αρέι θαη ηεο αράξαο αιιά 

θαη γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ· 

8. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Έλσζε γηα ηε Μεζόγεην, ζην ύλδεζκν ησλ Αξαβηθώλ Κξαηώλ, ζην 

πκβνύιην ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ. 


