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Az Európai Parlament állásfoglalása a líbiai helyzetről 

(2016/2537(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel az ENSZ által támogatott megállapodás jött létre egy nemzeti egységkormány 

létrehozásáról Líbiában; 

B. mivel a Líbiai Elnökségi Tanács jóváhagyta a miniszteri posztokra vonatkozó javaslatot, 

de a Képviselőház elutasította azt; 

C. mivel Líbia háború sújtotta ország egymással konfliktusban álló kormányokkal; mivel 

területének egyes részei törzsi milíciák és olyan iszlamista terrorista csoportok 

irányítása alatt állnak, mint például az Iszlám Állam és az Anszár as-Saría; 

D. mivel terrorista csoportokhoz tartozó külföldi harcosok egyre gyakrabban használják 

Líbiát visszavonulási pozícióként; mivel e csoportok némelyike olajipari 

létesítményekből tesz szert bevételre; 

E. mivel néhány tagállam, többek között az Egyesült Királyság és Franciaország a 2011-es 

katonai beavatkozás és általánosságban az ún. arab tavasz támogatása révén 

nagymértékben hozzájárult a líbiai válsághoz; 

F. mivel Líbia az Európába irányuló illegális bevándorlás egyik jelentős tranzitországa; 

G. mivel Olaszország és Líbia között az illegális bevándorlás elleni küzdelemre irányuló 

kétoldalú megállapodás volt érvényben, melynek értelmében az elfogott hajókat 

visszafordították; 

H. mivel alapvető fontosságú az illegális bevándorlási hullám feltartóztatása; 

1. tudomásul veszi a líbiai helyzetet; 

2. reméli, hogy a líbiai béke, biztonság és stabilitás érdekében minden további késedelem 

nélkül sikerül kialakítani a nemzeti egységkormányt; 

3. kiemeli annak fontosságát, hogy Líbia együttműködjön az illegális bevándorlás 

megfékezése terén; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kössenek 

visszafogadási megállapodásokat Líbiával; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányának és 

parlamentjének, valamint Líbia kormányának. 


