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Förslag till resolution Ändringsförslag 

114. Europaparlamenten välkomnar 

ansträngningarna att förbättra 

dokumentationen om påstådda 

människorättskränkningar i Västsahara, 

särskilt genom CNDH som har kontor i El-

Aaiún och Dakhla och som erkänns av FN. 

Parlamentet noterar det positiva arbete som 

CNDH gjort och uppmanar den 

marockanska regeringen att bidra till att 

stärka dess oberoende och uppdrag och 

garantera att dess rekommendationer 

genomförs. Parlamentet uppmuntrar också 

CNDH att utöka sina ansträngningar för att 

skapa förbindelser med de västsaharier som 

är fientligt inställda till den marockanska 

regimen och att garantera att klagomål följs 

upp på lämpligt sätt. Parlamentet 

välkomnar att Marocko 2012 antog tre av 

de fem rekommendationerna från FN:s 

människorättsråd om 

människorättssituationen i Västsahara, och 

uppmanar Marocko att anta även de 

återstående två rekommendationerna. 

Parlamentet välkomnar dessutom de 

inbjudningar som Marocko sänt ut till 

internationella ad hoc-delegationer, 

inklusive FN:s särskilda rapportör om 

tortyr, och att dessa har tackat ja till 

inbjudningarna, och uppmanar de 

marockanska myndigheterna att tillåta 

undersökningsuppdrag som utförs av andra 

internationella organ som Afrikanska 

kommissionen för mänskliga och 
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medborgerliga rättigheter och 

Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar 

alla berörda parter att hålla fast vid sådana 

åtaganden med FN:s människorättsorgan. 

medborgerliga rättigheter och 

Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar 

alla berörda parter att hålla fast vid sådana 

åtaganden med FN:s människorättsorgan. 

Parlamentet stöder inrättandet av ett 

officiellt Minurso/ICRC-uppdrag i 

området Fadret Leguiaa för det fortsatta 

arbetet med att gräva fram kvarlevor och 

återlämna dem till familjerna, till följd av 

att utredningsgruppen från Baskiens 

universitet upptäckt massgravar. 

Or. en 

 

 


