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B8-0170/2016 

Ψήυισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη 

(2016/2537(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηα παιαηόηεξα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηε Ληβύε, θαη εηδηθόηεξα εθείλν ηεο 

15εο Ηαλνπαξίνπ 2015
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε 

Ληβύε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόθαζεο 2259 ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2015, 

– έρνληαο ππόςε ηηο εθζέζεηο θαη δειώζεηο ηνπ Δηδηθνύ Δληεηαικέλνπ ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη Δπηθεθαιήο ηεο Απνζηνιήο Τπνζηήξημεο ηνπ 

ΟΖΔ ζηε Ληβύε (UNSMIL), 

– έρνληαο ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ γηα ηε 

Ληβύε, 

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

ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο (ΑΠ/ΤΔ), 

FedericaMogherini, ζρεηηθά κε ηε Ληβύε, 

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

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε βίσζε κηα ζπληαξαθηηθή δηαδνρή πνιηηηθώλ θαη 

ζεζκηθώλ θξίζεσλ θαζώο θαη θξίζεσλ αζθάιεηαο κεηά ηελ αλαηξνπή ηνπ δηθηάηνξα 

Μνπακάξ Καληάθη από νκάδεο αληαξηώλ πνπ ζπλεπηθνπξνύλην από δπλάκεηο ηνπ 

ΝΑΣΟ ην 2011· 

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη από ην θαινθαίξη ηνπ 2014 έλαο θιηκαθνύκελνο θύθινο βίαο 

ζπγθινλίδεη ηε ρώξα, θαη όηη ζην πιαίζην απηό αληηκάρνληαη θπξίσο δύν εηεξνγελείο 

θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο αληίπαιεο νκάδεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη δπλάκεηο ηεο 

«Δπηρείξεζεο Αμηνπξέπεηα» ηνπ απόζηξαηνπ ζηξαηεγνύ Υαιίθα Υάθηαξ, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα άηαθηα ζώκαηα ελόπισλ ηεο πόιεο Εηληάλ θαη ν ζπλαζπηζκόο ηεο 

«Απγήο ηεο Ληβύεο», ν νπνίνο απνηειείηαη θπξίσο από παξόκνηα ζώκαηα ηεο πόιεο 

Μηζξάηα θαη ηεο κεηνλόηεηαο ησλ Ακαδίγ, θαζώο θαη από ηζιακηζηηθέο νκάδεο θαη 

ηνπηθά άηαθηα ζώκαηα ελόπισλ άιισλ πόιεσλ ηεο δπηηθήο Ληβύεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα αληίπαια ζηξαηόπεδα έρνπλ αληηηηζέκελε 

επηρεηξεκαηνινγία θαη αμηώζεηο λνκηκνπνίεζεο, κε δύν αληίπαιεο θπβεξλήζεηο θαη 

θνηλνβνύιηα κε αληίζηνηρεο έδξεο ζηελ Σξίπνιε θαη ην Σνκπξνύθ· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη θαη νη δύν αληηκαρόκελεο πιεπξέο ιακβάλνπλ, ζύκθσλα κε ηζρπξηζκνύο, έμσζελ 

ζηήξημε·  

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα άηαθηα ζώκαηα ελόπισλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

απνθαινύκελν Ηζιακηθό Κξάηνο έρνπλ εθκεηαιιεπζεί ηνλ εκθύιην πόιεκν θαη ην θελό 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0010. 
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εμνπζίαο γηα λα επεθηείλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ρώξα θαη έρνπλ δηαπξάμεη νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη βηαηνπξαγίεο θαηά ηνπ ηνπηθνύ 

πιεζπζκνύ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2016 νη νκάδεο απηέο 

έρνπλ εμαπέιπζαλ επίζεζε θαηά ησλ κεγάισλ πεηξειατθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

θεληξναλαηνιηθή αθηή, δηεμάγνληαο ηελ πιένλ ζαλαηεθόξα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηε 

Ληβύε από ην 2011, κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνύλ δεθάδεο εθπαηδεπόκελνη 

αζηπλνκηθνί ζηελ πόιε Zliten· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ηξνκνθξαηηθά θαη 

εγθιεκαηηθά δίθηπα ζηε Ληβύε αλαπηύζζνπλ ζηελόηεξνπο δεζκνύο κε ην Μάιη θαη ηελ 

βόξεηα Νηγεξία, επηδηδόκελα ζε παξάλνκεο ζπλαιιαγέο δηαθόξσλ εηδώλ, όπσο ην 

εκπόξην όπισλ θαη ε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ·  

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015, εθπξόζσπνη ησλ δύν αληίπαισλ 

θνηλνβνπιίσλ, ησλ δήκσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ππέγξαςαλ, ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ ΟΖΔ, ζπκθσλία επηκεξηζκνύ ηεο εμνπζίαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζύκθσλα κε 

ηε ζπκθσλία απηή νξίζηεθε ελλεακειέο Πξνεδξηθό πκβνύιην, πξόεδξνο ηνπ νπνίνπ 

ζα είλαη ν επηρεηξεκαηίαο Fayez el-Sarraj σο πξσζππνπξγόο, θαη ζην νπνίν αλαηίζεηαη 

ην θαζήθνλ λα ζρεκαηίζεη ηελ θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2016, ην αλαγλσξηζκέλν δηεζλώο 

θνηλνβνύιην κε έδξα ζην Σνκπξνύθ απέξξηςε ηελ θπβέξλεζε πνπ ζρεκάηηζε ην 

Πξνεδξηθό πκβνύιην θαη ηνπ έδσζε πξνζεζκία δέθα εκεξώλ ή λα ζρεκαηίζεη λέα, 

κηθξόηεξε θπβέξλεζε ή λα παξαηηεζεί·  

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ε αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε 

έρνπλ επηδεηλσζεί ζε ζνβαξό βαζκό θαζώο ε Ληβύε έρεη δηνιηζζήζεη ζε εκθύιην 

πόιεκν· ιακβάλνληαο ππόςε όηη όιεο νη αληηκαρόκελεο παξαηάμεηο θέξνληαη λα έρνπλ 

δηαπξάμεη ζεηξά παξαβηάζεσλ ησλ δηεζλώλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, πξνθαιώληαο εθαηνληάδεο ζαλάηνπο, καδηθνύο εθηνπηζκνύο 

πιεζπζκώλ θαη αλζξσπηζηηθή θξίζε ζε πνιιέο πεξηνρέο· ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 

απαγσγή δεθάδσλ πνιηηηθώλ θαη ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

επαγγεικαηηώλ ηνπ ηνκέα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη άιισλ δεκνζίσλ πξνζώπσλ, ή 

ηελ απεηιή εηο βάξνο ηνπο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ΟΖΔ έρεη ιάβεη θαηαγγειίεο γηα 

απζαίξεηεο θξαηήζεηο, βαζαληζκνύο θαη θαθνκεηαρείξηζε θαη από ηηο δύν πιεπξέο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2011, ην πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΖΔ παξέπεκςε ηελ θαηάζηαζε ζηε Ληβύε ζην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην (ΓΠΓ)· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ΓΠΓ εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα δηεξεπλά ηηο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί ζηε ρώξα θαη λα 

δηώθεη απηνύο πνπ βαξύλνληαη κε ηελ επζύλε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζηηο 27 Ηνπλίνπ 

2011, ην ΓΠΓ εμέδσζε ηξία εληάικαηα ζύιιεςεο γηα ηνλ Μνπακάξ Καληάθη, ηνλ αΐθ 

αι-Ηζιάκ Καληάθη θαη ηνλ Ακπληνπιάρ αι-αλνύζη, γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο 

αλζξσπόηεηαο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ππόινηπνη ύπνπηνη δελ ηεινύλ ππό ηελ 

επηηήξεζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ιηβπθέο αξρέο επέκεηλαλ όηη 

απηνί πξέπεη λα δηθαζηνύλ ζην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνύ ιηβπθνύ δηθαίνπ·  

Θ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε UNSMIL εθηηκά όηη ηνπιάρηζηνλ 400 000 Λίβπνη έρνπλ 

εθηνπηζηεί εζσηεξηθά από ην ηειεπηαίν θύκα ζπγθξνύζεσλ θαη όηη 150 000 άηνκα 

αθόκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιώλ κεηαλαζηώλ εξγαδνκέλσλ, έρνπλ εγθαηαιείςεη 

ηε ρώξα· ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη αιινδαπνί εξγαδόκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο 
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αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη νη δηπισκάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο ΔΔ θαη ηεο UNSMIL, έρνπλ απνκαθξπλζεί από ηε Ληβύε· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ε καδηθή εηζξνή Λίβπσλ πξνζθύγσλ ζηε γεηηνληθή Σπλεζία εμαθνινπζεί λα βάδεη ζε 

δνθηκαζία ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ρώξαο απηήο, θαζώο θαη ηελ ίδηα ηεο ηε ζηαζεξόηεηα·  

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Ληβύε είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία δηέιεπζεο θαη 

αλαρώξεζεο γηα κεηαλάζηεο, εηδηθόηεξα από ηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή, πνπ επηρεηξνύλ 

λα θηάζνπλ ζηελ Δπξώπε· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πσιήζεηο πεηξειαίνπ αληηπξνζώπεπαλ παιαηόηεξα ην 95% 

ησλ θξαηηθώλ εζόδσλ ηεο Ληβύεο θαη ην 65% ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ρώξαο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε Ληβύε έρεη ηα κεγαιύηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζηελ Αθξηθή θαη ηα 

πέκπηα κεγαιύηεξα παγθνζκίσο· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα έζνδα από ην πεηξέιαην 

έρνπλ ζεκεηώζεη θαηαθόξπθε πηώζε από ηε ζηηγκή πνπ άηαθηα ζώκαηα ελόπισλ 

αλέιαβαλ παληνύ ζηελ ρώξα ηνλ έιεγρν ησλ πεηξειαηνπεγώλ, ησλ πεηξειαηαγσγώλ θαη 

ησλ εμαγσγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ·  

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Ηηαιία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία, έρνπλ ππνζρεζεί όηη ζα εθπαηδεύζνπλ ηηο λέεο 

δπλάκεηο αζθαιείαο ηεο κειινληηθήο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο·  

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ιηβπθνί θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ δηαθόξσλ παξαηάμεσλ 

έρνπλ απνξξίςεη επαλεηιεκκέλσο νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πόιεκν ηνπ 2011, 

θαζώο θαη νιόθιεξε ε ΔΔ, έρνπλ ηδηαίηεξε ππνρξέσζε λα βνεζήζνπλ ηνλ πιεζπζκό 

ηεο Ληβύεο θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα επίηεπμε ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ζηε ρώξα·  

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, ζύκθσλα κε δηαξξεύζαζεο πιεξνθνξίεο, ν πξώελ 

εθπξόζσπνο ηνπ ΟΖΔ πνπ ππνβνήζεζε ηε ζύλαςε ηεο ζπκθσλίαο επηκεξηζκνύ ηεο 

εμνπζίαο, Bernardino León, δηαπξαγκαηεύζεθε θξπθά, θαηά ηελ άζθεζε ηεο εληνιήο 

ηνπ, κηα θεξδνθόξα επαθόινπζε ζέζε ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ ην θνηλνβνύιην ηνπ Σνκπξνύθ· 

1. ραηξεηίδεη ηελ ππνγξαθή ηεο ιηβπθήο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 σο 

ελζαξξπληηθό πξώην βήκα πξνο κηα πνιηηηθή δηεπζέηεζε ηεο ιηβπθήο δηακάρεο, αιιά 

εθθξάδεη ζνβαξή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηα ζπλερηδόκελα εκπόδηα πνπ θαζπζηεξνύλ ην 

ζρεκαηηζκό κηαο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο· 

2. θαιεί ηηο αληίπαιεο παξαηάμεηο λα επηδείμνπλ εγεηηθή ζηάζε θαη λα ζπκθσλήζνπλ γηα 

ην ζρεκαηηζκό απηήο ηεο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο, πξνθείκελνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ν ηξνκαθηηθόο θαηάινγνο ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πεξηκέλνπλ ηε ρώξα 

όζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε, ηελ νηθνλνκηθή θαη αλζξσπηζηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

αζθάιεηα· επαλαιακβάλεη ζην πιαίζην απηό ηελ πιήξε ππνζηήξημή ηνπ ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ΖΔ, θαη εηδηθόηεξα ηνπ Δηδηθνύ Δληεηαικέλνπ, Martin Kobler, λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία απηή·  επηκέλεη ζηελ άπνςε όηη πξέπεη λα αθηεξσζεί δένπζα 

πξνζνρή ζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ· 

3. δεηεί από ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα αζθήζεη πίεζε ζε όζνπο παξεκπνδίδνπλ ηηο πνιηηηθέο 
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εηξελεπηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη λα εθαξκόζεη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν ην 

εκπάξγθν όπισλ ηνπ ΟΖΔ ζηε Ληβύε· 

4. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Ηζιακηθνύ Κξάηνπο (IS) ζηε 

Ληβύε, πνπ πξέπεη θαηά πξνηεξαηόηεηα λα θαηαπνιεκεζεί·  εκκέλεη, σζηόζν, όηη όιεο 

νη ιηβπθέο θαη δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηάιπζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

κε ην Ηζιακηθό Κξάηνο νκάδσλ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ απνιύησο ζύκθσλα κε ηα 

δηεζλή αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ην αλζξσπηζηηθό δίθαην·  

5. πηζηεύεη όηη ν πιένλ απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα αληηκεησπηζηεί ε παξνπζία 

ξηδνζπαζηηθώλ καρεηώλ ζηε Ληβύε είλαη εληέιεη λα ζπζηαζνύλ εγρώξηα ζεζκηθά 

όξγαλα ρσξίο απνθιεηζκνύο, ηα νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθπιάηηνπλ ην θξάηνο 

δηθαίνπ, λα παξέρνπλ δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπηθή αζθάιεηα θαη λα θαηαπνιεκνύλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο νκάδεο πνπ απεηινύλ ηε ζηαζεξόηεηα ηεο ρώξαο θαη ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο· 

6. θαιεί ηελ ΑΠ/ΤΔ, ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηύμνπλ ηαρέσο ζπλνιηθό 

πξόγξακκα ζηνπο ηνκείο ηνπ αθνπιηζκνύ, ηεο απνζηξάηεπζεο θαη ηεο επαλέληαμεο 

(ΑΑΔ) θαη ηεο κεηαξξύζκηζεο ηνπ ηνκέα αζθαιείαο (ΜΣΑ), ην νπνίν ζα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή κόιηο εγθξηζεί ε ζπκθσλία γηα ηελ εηξήλε· ηνλίδεη όηη είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο λα θαηαξγεζνύλ ηα παιαηόηεξα πξνγξάκκαηα ΜΣΑ ηεο ΔΔ ζηελ ρώξα, ηα 

νπνία είραλ πνιύ πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλόξσλ 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο κεηαλάζηεπζεο· είλαη πεπεηζκέλν όηη κόλν έλα πξάγκαηη κεγάιεο 

θιίκαθαο πξόγξακκα, πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ζπλνξηνθύιαθεο, λα θαιύπηεη 

νιόθιεξε ηελ ρώξα θαη λα ρξεκαηνδνηείηαη κε θαηάιιεινπο πόξνπο, κπνξεί λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα θηλήζεη κηα ζεηηθή εμέιημε ζηε Ληβύε· εθθξάδεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή δέζκε ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Ηηαιίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 1000 βξεηαλνύο θαη 5000 ηηαινύο ζηξαηηώηεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ιηβπθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ νη νπνίεο έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο λέαο θπβέξλεζεο· 

7. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο εηδήζεηο ζηα κέζα ελεκέξσζεο ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία εληείλνπλ ηηο 

αλαγλσξηζηηθέο πηήζεηο θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ πξνζπκία ησλ 

ρσξώλ απηώλ λα επέκβνπλ ζηξαηησηηθά ζηε Ληβύε θαηά καρεηώλ ηνπ Ηζιακηθνύ 

Κξάηνπο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ησλ ιηβπθώλ αξρώλ νύηε ξεηή εληνιή ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ ΖΔ· πξνεηδνπνηεί θαηά νηαζδήπνηε κνλνκεξνύο ή πνιπκεξνύο 

ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο πνπ δελ έρεη λνκηθή βάζε ή ηελ πνιηηηθή ζπγθαηάζεζε ηεο 

κειινληηθήο θπβέξλεζεο εζληθήο ελόηεηαο·  

8. εθθξάδεη εμίζνπ ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξόζθαηε δήισζε ηνπ γάιινπ Τπνπξγνύ 

Ακύλεο, Jean-Yves Le Drian, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ζηξαηησηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο Ληβύεο γηα λα θαηαπνιεκεζνύλ απνηειεζκαηηθά 

νη δηαθηλεηέο θαη έκπνξνη κεηαλαζηώλ· ηνλίδεη ηηο πνιπάξηζκεο αξλεηηθέο δειώζεηο 

ιηβπθώλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ σο πξνο ηα ζρέδηα αλάπηπμεο ηεο λαπηηθήο 

δύλακεο EU NAVFOR Sophia ζηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Ληβύεο· ππελζπκίδεη όηη ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ησλ ιηβπθώλ αξρώλ ή κηα εληνιή ησλ ΖΔ ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην VII 

ηνπ Υάξηε ησλ ΖΔ, παξόκνηα ζηξαηησηηθή δξάζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί παξάλνκε θαη 

ελέξγεηα επίζεζεο·  εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε γεληθή απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 
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πξνζέγγηζεο, ππό ην θσο ησλ πξνζθάησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

απνζηνιήο EUNAVFOR Atalanta ζηε νκαιία, γηα ηηο ελδερόκελεο παξάπιεπξεο 

απώιεηεο θαη ηελ νδύλε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζεί ζηνλ παξάθηην πιεζπζκό, θαζώο 

θαη γηα ην γεγνλόο όηη παξόκνηα αθαηάιιειε θαη παξάλνκε ζηξαηησηηθή δξάζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη από θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε εληζρπκέλε 

ππνζηήξημε βίαησλ εμηξεκηζηώλ όπσο ην Ηζιακηθό Κξάηνο· 

9. εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία ηνπ γηα ηελ ηύρε ησλ κεηαλαζηώλ, ησλ αηηνύλησλ άζπιν 

θαη ησλ πξνζθύγσλ ζηε Ληβύε, ησλ νπνίσλ ε ήδε επηζθαιήο θαηάζηαζε εμαθνινπζεί 

λα επηδεηλώλεηαη· δεηεί από ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπλδξάκνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηελ Ηηαιία ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απμαλόκελσλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ θαη πξνζθπγηθώλ ξνώλ από ηε Βόξεηα Αθξηθή, θαη ηδίσο από ηε 

Ληβύε· θαιεί όια ηα θξάηε κέιε, θαη ηδίσο ηελ Ηηαιία, λα ζπκκνξθώλνληαη επαθξηβώο 

πξνο ην ελσζηαθό θαη ην δηεζλέο δίθαην γηα ηνπο πξόζθπγεο, θαζώο θαη λα ζέβνληαη ηελ 

αξρή ηεο κε επαλαπξνώζεζεο θαη λα εθαξκόδνπλ κεκνλσκέλε θαηά πεξίπησζε 

αμηνιόγεζε· απεπζύλεη έθθιεζε ζηηο ιηβπθέο αξρέο αιιά θαη ζηα έλνπια ζώκαηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ εμσηεξηθή πξόζβαζε ζε θέληξα θξάηεζεο, εηδηθόηεξα απηά γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο·   

10. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηηο πξόζθαηεο επηζέζεηο ηνπ Ηζιακηθνύ Κξάηνπο 

ζε  πεηξειατθνύο ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο ζε ηνπνζεζίεο όπσο ην Ραο Λαλνύθ, θαη γηα ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ πγεία ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη γηα ην πεξηβάιινλ· 

11. θαηαγγέιιεη ηελ θαηάθσξε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ θαη ηελ έιιεηςε δενληνινγηθήο 

εζηθήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξώελ Δηδηθνύ Δληεηαικέλνπ ησλ ΖΔ, 

Bernardino León, ν νπνίνο εμαζθάιηζε κηα θεξδνθόξα ζέζε σο επηθεθαιήο ηεο 

Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ, ηε ζηηγκή πνπ 

εθηεινύζε αθόκα ηελ εληνιή ηνπ σο εηξελνπνηνύ ζε κηα δηακάρε ζηελ νπνία ν 

κειινληηθόο ηνπ εξγνδόηεο εκπιεθόηαλ άκεζα·  ππελζπκίδεη όηη ν θ. León θαηείρε 

δηάθνξεο πςειέο ζέζεηο ζηελ ηζπαληθή θαη ζηελ ελσζηαθή δηπισκαηηθή ππεξεζία· 

θαιεί ηελ ΑΠ/ΤΔ λα πξνζδηνξίζεη κέζα γηα ηελ απνθπγή παξνκνίσλ θαηαζηάζεσλ 

όζνλ αθνξά εηδηθνύο εληεηαικέλνπο ηεο ΔΔ ή δηεζλείο απεζηαικέλνπο πνπ ζηεξίδνληαη 

από ηελ ΔΔ, κεηαμύ άιισλ θαη κε ηελ εηζαγσγή ππνρξεσηηθώλ κεηαβαηηθώλ πεξηόδσλ 

ππαλαρώξεζεο· απνθαζίδεη λα δηεμαγάγεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ ππόζεζε· 

12. θαηαδηθάδεη ηε ζπλερηδόκελε βία θαη ηηο παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ 

δηθαίνπ πνπ δηαπξάηηνληαη από ηηο αληηκαρόκελεο πιεπξέο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα· 

εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί ζνβαξά γηα ηε δηαξθώο εληεηλόκελε επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαζώο πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ άιισλ 

απζαίξεηεο θξαηήζεηο, απαγσγέο, παξάλνκεο εθηειέζεηο θαη βαζαληζηήξηα, θαζώο θαη 

βηαηνπξαγίεο εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ, πνιηηηθώλ αθηηβηζηώλ θαη ππεξαζπηζηώλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη κεηνλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζθύγσλ 

από ηελ Tawergha· 

13. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε ινγνδνζία γηα όιεο ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ· εθηζηά ηελ 

πξνζνρή ζηε δήισζε ηεο UNSMIL όηη πνιιέο από ηηο παξαβηάζεηο θαη θαηαπαηήζεηο 

πνπ δηαπξάηηνληαη ζηε Ληβύε ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ΠΓΠ, θαη δεηεί λα 

παξαρσξεζνύλ ζην ηειεπηαίν νη πνιηηηθνί, πιηθνηερληθνί θαη ρξεκαηνδνηηθνί πόξνη πνπ 
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ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηεξεπλήζεη ηα εγθιήκαηα απηά· πηζηεύεη όηη κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ δηεζλώλ κεραληζκώλ ινγνδνζίαο ζα απνηξαπεί ε δηάπξαμε πεξαηηέξσ 

παξαβηάζεσλ θαη θαηαπαηήζεσλ από ηα άηαθηα ζώκαηα ελόπισλ, θαη δεηεί λα 

εμεηαζηεί ην ελδερόκελν ζύζηαζεο δηεξεπλεηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ ή παξόκνηνπ 

κεραληζκνύ κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ· 

14. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ ηελ Σπλεζία γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

απνζηαζεξνπνηεηηθέο δεπηεξνγελείο επηπηώζεηο ηεο ιηβπθήο θξίζεο, κεηαμύ άιισλ 

παξέρνληαο βνήζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ππόινγσλ νξγάλσλ αζθαιείαο·  

15. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί ε νπδεηεξόηεηα ησλ βαζηθώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο 

Ληβύεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο Δζληθήο Δηαηξίαο Πεηξειαίνπ 

θαη ηνπ θξαηηθνύ επελδπηηθνύ ηακείνπ, ηα νπνία έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί από ηνλ ΟΖΔ λα 

ιακβάλνπλ έζνδα από ην πεηξέιαην από ην εμσηεξηθό· δεηεί ζε απηό ην πιαίζην λα 

δεκηνπξγεζεί δηεζλήο νξγαληζκόο επνπηείαο ν νπνίνο ζα παγώλεη ηα πνζά ησλ εζόδσλ 

απηώλ -πνπ ππνιείπνληαη θαηόπηλ ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζώλ- έσο όηνπ ζρεκαηηζηεί 

θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο, κε ζηόρν λα δνζεί θίλεηξν ζηηο αληηκαρόκελεο 

παξαηάμεηο λα επηηύρνπλ πνιηηηθό ζπκβηβαζκό· 

16. δεηεί από ηηο ιηβπθέο αξρέο λα δεζκεπηνύλ γηα πςειέο πξνδηαγξαθέο δηαθάλεηαο ζηνλ 

εγρώξην εμνξπθηηθό ηνκέα, έηζη ώζηε νη θπζηθνί πόξνη ηεο Ληβύεο λα κπνξέζνπλ λα 

σθειήζνπλ ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, θαη ηδίσο λα πξνζππνγξάςνπλ ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα Γηαθάλεηα ησλ Δμνξπθηηθώλ 

Βηνκεραληώλ (ΠΓΔΒ)· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Ληβύε λα απνθαιύπηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο·· 

17. δεηεί από ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα εληείλνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή ηνπο βνήζεηα 

κε ζθνπό λα αληηκεησπηζηεί ε απειπηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ληβύεο, 

ηδηαίηεξα ζηηο πεξηζζόηεξν πιεγείζεο πεξηνρέο, θαη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο· 

εκκέλεη, ζην πιαίζην απηό, ζηε ζεκαζία ηεο παξνρήο ζπγθεθξηκέλεο βνήζεηαο γηα 

ηνπηθέο εθερεηξίεο· θαιεί ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη ηελ ελίζρπζε ησλ νξγαλώζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, θαη ηδίσο ησλ νκάδσλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ 

εμεύξεζε κε βίαησλ ιύζεσλ γηα ηηο πνιιαπιέο θξίζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα· 

18. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ απνηπρία ηνπ δηθαζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ζηε Ληβύε θαη ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνηύπσλ δηεμαγσγήο δίθαηεο δίθεο· θαιεί ηηο ιηβπθέο αξρέο λα ζπλεξγαζηνύλ πιήξσο 

κε ην ΓΠΓ κέζσ ηεο ζύκπξαμεο ζηηο έξεπλέο ηνπ θαη ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απνηπρία ησλ ιηβπθώλ αξρώλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα βαζηθά δηθαηώκαηα γηα εθαξκνγή ηεο πξνζήθνπζαο δηαδηθαζίαο 

ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ελώπηνλ ηνπ ΓΠΓ, Ακπληνπιάρ αι-αλνύζη θαη αΐθ αι-

Ηζιάκ Καληάθη· ππελζπκίδεη ηελ απόιπηε αληίζεζή ηνπ ζηε ζαλαηηθή πνηλή ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο, αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηνπ δηαπξαρζέληνο εγθιήκαηνο, θαη θαιεί ηε 

Ληβύε λα θαηαξγήζεη ηε ζαλαηηθή πνηλή·  

19. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ηελ Αληηπξόεδξν ηεο 
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Δπηηξνπήο / Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ηε 

Ληβπθή Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, ην πκβνύιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, ην πκβνύιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζηνλ Αξαβηθό ύλδεζκν θαη ζηελ Αθξηθαληθή Έλσζε . 


