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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

114. salută eforturile de îmbunătățire a 
documentației privind presupusele încălcări 

ale drepturilor omului în Sahara 
Occidentală, în special prin instituirea 
CNDH, cu birouri în Laayoune și Dakhla, 

lucru recunoscut de ONU; remarcă 
activitatea pozitivă a CNDH și invită 

guvernul marocan să contribuie la 
consolidarea independenței și a mandatului 
său, precum și să asigure aplicarea 

recomandărilor sale; încurajează, de 
asemenea, CNDH să-și întețească eforturile 
de construire a relațiilor cu persoanele 
sahrawi care sunt ostile față de guvernarea 
marocană și să garanteze urmărirea 

adecvată a plângerilor; salută adoptarea de 
către Maroc în 2012 a trei dintre cele cinci 
recomandări ale Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului cu privire la situația 
drepturilor omului din Sahara Occidentală 

și îi solicită să le adopte pe cele două 
recomandări rămase; salută, de asemenea, 
invitațiile adresate de Maroc delegațiilor 

internaționale ad-hoc, inclusiv 
Raportorului special al ONU pe probleme 

de tortură, precum și faptul că aceste 
invitații au fost acceptate, îndeamnă 
autoritățile marocane să autorizeze 

misiunile de stabilire a faptelor care 
urmează să fie desfășurate de alte 

organizații internaționale precum Comisia 
africană pentru drepturile omului și 
popoarelor și Parlamentul European; 

114. salută eforturile de îmbunătățire a 
documentației privind presupusele încălcări 

ale drepturilor omului în Sahara 
Occidentală, în special prin instituirea 
CNDH, cu birouri în Laayoune și Dakhla, 

lucru recunoscut de ONU; remarcă 
activitatea pozitivă a CNDH și invită 

guvernul marocan să contribuie la 
consolidarea independenței și a mandatului 
său, precum și să asigure aplicarea 

recomandărilor sale; încurajează, de 
asemenea, CNDH să-și întețească eforturile 
de construire a relațiilor cu persoanele 
sahrawi care sunt ostile față de guvernarea 
marocană și să garanteze urmărirea 

adecvată a plângerilor; salută adoptarea de 
către Maroc în 2012 a trei dintre cele cinci 
recomandări ale Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului cu privire la situația 
drepturilor omului din Sahara Occidentală 

și îi solicită să le adopte pe cele două 
recomandări rămase; salută, de asemenea, 
invitațiile adresate de Maroc delegațiilor 

internaționale ad-hoc, inclusiv 
Raportorului special al ONU pe probleme 

de tortură, precum și faptul că aceste 
invitații au fost acceptate, îndeamnă 
autoritățile marocane să autorizeze 

misiunile de stabilire a faptelor care 
urmează să fie desfășurate de alte 

organizații internaționale precum Comisia 
africană pentru drepturile omului și 
popoarelor și Parlamentul European; 
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îndeamnă toate părțile implicate să 
continue această colaborare angajată cu 
organismele ONU pentru drepturile 

omului; 

îndeamnă toate părțile implicate să 
continue această colaborare angajată cu 
organismele ONU pentru drepturile 

omului; sprijină crearea unei misiuni 
MINURSO-CICR oficial în zona Fadret 
Leguiaa, pentru a proceda la exhumarea 
rămășițelor pământești și restituirea 
acestora către familii, în urma 
descoperirii unor  morminte comune de 
către echipa de investigatori de la 
Universitatea din Țara Bascilor; 

Or. en 

 
 


