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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

114. atzinīgi vērtē centienus uzlabot 
cilvēktiesību iespējamo pārkāpumu 
Rietumsahārā dokumentēšanu, īpaši ar 
Nacionālās cilvēktiesību padomes 
starpniecību, kam ir biroji Ajūnā un Dahlā, 
kā to atzinusi ANO; norāda uz Nacionālās 
cilvēktiesību padomes pozitīvo darbu un 
aicina Marokas valdību palīdzēt stiprināt 
tās neatkarību un uzdevumus, kā arī 
nodrošināt tās ieteikumu īstenošanu; turklāt 
mudina Nacionālo cilvēktiesību padomi 
vairāk censties uzlabot attiecības ar tiem 
Rietumsahāras iedzīvotājiem, kuri 
neatbalsta Marokas valdību, un atbilstīgi 
Ħemt vērā sūdzības; atzinīgi vērtē to, ka 
Maroka 2012. gadā pieĦēma trīs no 
pieciem ANO Cilvēktiesību padomes 
ieteikumiem cilvēktiesību jomā 
Rietumsahārā, un aicina pieĦemt arī 
pārējos divus ieteikumus; turklāt atzinīgi 
vērtē Marokas aicinājumus ad-hoc 
starptautiskajām delegācijām, tostarp ANO 
īpašajam referentam spīdzināšanas 
jautājumos, un minēto delegāciju 
atsaucību; aicina Marokas iestādes atĜaut 
citu starptautisko organizāciju, piemēram, 
Eiropas Cilvēktiesību un parlamentāro 
tiesību komisijas Āfrikā, īstenotu faktu 
vākšanas misiju izveidi; mudina visas 
iesaistītās puses turpināt šādu sadarbību ar 
ANO cilvēktiesību iestādēm; 

114. atzinīgi vērtē centienus uzlabot 
cilvēktiesību iespējamo pārkāpumu 
Rietumsahārā dokumentēšanu, īpaši ar 
Nacionālās cilvēktiesību padomes 
starpniecību, kam ir biroji Ajūnā un Dahlā, 
kā to atzinusi ANO; norāda uz Nacionālās 
cilvēktiesību padomes pozitīvo darbu un 
aicina Marokas valdību palīdzēt stiprināt 
tās neatkarību un uzdevumus, kā arī 
nodrošināt tās ieteikumu īstenošanu; turklāt 
mudina Nacionālo cilvēktiesību padomi 
vairāk censties uzlabot attiecības ar tiem 
Rietumsahāras iedzīvotājiem, kuri 
neatbalsta Marokas valdību, un atbilstīgi 
Ħemt vērā sūdzības; atzinīgi vērtē to, ka 
Maroka 2012. gadā pieĦēma trīs no 
pieciem ANO Cilvēktiesību padomes 
ieteikumiem cilvēktiesību jomā 
Rietumsahārā, un aicina pieĦemt arī 
pārējos divus ieteikumus; turklāt atzinīgi 
vērtē Marokas aicinājumus ad-hoc 
starptautiskajām delegācijām, tostarp ANO 
īpašajam referentam spīdzināšanas 
jautājumos, un minēto delegāciju 
atsaucību; aicina Marokas iestādes atĜaut 
citu starptautisko organizāciju, piemēram, 
Eiropas Cilvēktiesību un parlamentāro 
tiesību komisijas Āfrikā, īstenotu faktu 
vākšanas misiju izveidi; mudina visas 
iesaistītās puses turpināt šādu sadarbību ar 
ANO cilvēktiesību iestādēm; atbalsta 
oficiālās MINURSO-ICRC  misijas 
izveidošanu Fadret Leguiaa reăionā, lai 
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Basku zemes Universitātes izmeklēšanas 
grupas atrastajos masu kapos turpinātu 
ekshumāciju un mirstīgo atlieku 
nodošanu ăimenēm; 

Or. en 

 
 


