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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

114. glæder sig over bestræbelserne på at 

forbedre dokumentationen af påståede 

menneskerettighedskrænkelser i 

Vestsahara, navnlig gennem institutionen 

Marokkos Nationale 

Menneskerettighedsråd (CNDH), der har 

kontorer i Laayoune og Dakhla og 

anerkendes af FN; bemærker CNDH's 

positive arbejde og opfordrer den 

marokkanske regering til at hjælpe med at 

styrke dets uafhængighed og beføjelser og 

sikre, at dets anbefalinger føres ud i livet; 

tilskynder endvidere CNDH til at øge sine 

bestræbelser på at genopbygge 

forbindelserne med de saharanere, der er 

fjendtligt indstillede over for det 

marokkanske styre, og på at sikre passende 

opfølgning af klager; glæder sig over, at 

Marokko i 2012 har vedtaget tre af de fem 

henstillinger om 

menneskerettighedssituationen i 

Vestsahara fra FN’s 

Menneskerettighedsråd, og opfordrer 

landet til at vedtage de resterende to; 

glæder sig ligeledes over, at Marokko har 

indbudt internationale ad-hoc-delegationer, 

herunder fra FN's særlige rapportør om 

tortur, og at de har sagt ja til indbydelserne; 

anmoder indtrængende de marokkanske 

myndigheder om at give tilladelse til 

undersøgelsesmissioner fra andre 

internationale organer såsom Den 

Afrikanske 

Menneskerettighedskommission og 
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Europa-Parlamentet; og opfordrer 

indtrængende alle relevante parter til at 

fortsætte denne dialog med FN's 

menneskerettighedsorganer; 

Europa-Parlamentet; og opfordrer 

indtrængende alle relevante parter til at 

fortsætte denne dialog med FN's 

menneskerettighedsorganer; støtter 

oprettelsen af en official MINURSO-

IRKK-mission i området Fadret Leguiaa 

med henblik på at fortsætte udgravningen 

af jordiske rester af mennesker og 

overdragelsen heraf til deres familier, 

efter at forskerholdet fra universitetet i 

Baskerlandet har opdaget massegrave; 

Or. en 

 

 


