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Θέμα: Λιβύη - εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η ανεξάρτητη διερευνητική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη 
δημοσίευσε έκθεση στην οποία ανέφερε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστέψει κανείς ότι έχουν 
διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου στη Λιβύη, μεταξύ άλλων λόγω βιαιοπραγιών εις βάρος μεταναστών. 
Οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν διαπραχθεί παραβιάσεις κατά μεταναστών σε ευρεία κλίμακα από 
κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, με υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ενθάρρυνση από το 
κράτος, γεγονός που υποδηλώνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επιπλέον, η έκθεση καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η Λιβύη δεν έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εσωτερικά 
εκτοπισμένων ατόμων και την επιστροφή τους στον τόπο καταγωγής τους, κατά παράβαση των 
υποχρεώσεών της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω:

1. Ποια είναι η αξιολόγηση της έκθεσης από την Επιτροπή;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να επανεξετάσει τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία της με τις λιβυκές 
αρχές στον τομέα της μετανάστευσης, ιδίως με την ακτοφυλακή της Λιβύης;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρωπαϊκή αποστολή διάσωσης που θα 
επιχειρεί στην κεντρική Μεσόγειο;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση1

1 Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Eleonora Evi (Verts/ALE), Erik Marquardt 
(Verts/ALE)


