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B7-0676/2010 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κατάσταση στη ∆υτική 

Σαχάρα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατά του για τη ∆υτική Σαχάρα και ιδίως το ψήφισµά του στις 

27 Οκτωβρίου 2005, 

– έχοντας υπόψη τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, που 

κυρώθηκε από το Μαρόκο στις 3 Μαΐου 1979, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωµεσογειακή Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Μαρόκου, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2000, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΕΕ-Μαρόκου, το οποίο έτυχε αντικείµενο 

διαπραγµάτευσης το 2004, και την τελευταία σχετική έκθεση προόδου της 12ης Μαΐου 

2010, 

– έχοντας υπόψη την έκβαση της Οικουµενικής Περιοδικής Επανεξέτασης για το Μαρόκο, 

της 22ας Μαΐου 2008, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο του UNHRC, 

– έχοντας υπόψη τα πορίσµατα της έκθεσης της ad hoc Αντιπροσωπείας του ΕΚ τον 

Μάρτιο του 2009, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη ∆υτική 

Σαχάρα, και συγκεκριµένα τα ψηφίσµατα 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 

(2009) και 1920 (2010), 

– έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραµµατέα (6 Απριλίου 2010) προς το 

Συµβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στη ∆υτική Σαχάρα, 

– έχοντας υπόψη τη ∆ήλωση (10 Νοεµβρίου 2010) του εκπροσώπου της Ύπατης 

Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton για τη ∆υτική Σαχάρα, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι από τον Οκτώβριο του 2010 20.000 περίπου πολίτες σαχράουι 

εγκατέλειψαν την πόλη του El-Aaiun για να κατασκευάσουν στρατόπεδα 12 χιλιόµετρα 

από την πρωτεύουσα και να διαµαρτυρηθούν ειρηνικά κατά της µαροκινής κατάληψης 

της χώρας τους και κατά της περιθωριοποίησης, των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, της 

κλοπής φυσικών πόρων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει τη µεγαλύτερη 

αντικυβερνητική διαδήλωση στην αµφισβητούµενη επικράτεια εδώ και δεκαετίες, 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Οκτωβρίου 2010 οι αρχές ασφαλείας του Μαρόκου 

άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου που ήταν γεµάτο από πολίτες σαχράουι, οι οποίοι 
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προσπαθούσαν να φθάσουν στα στρατόπεδα διαµαρτυρίας κοντά στο El-Aaiun  και 

εκτιµώντας ότι ο Najem El Garhiand, 14 ετών, πέθανε επιτόπου και άλλοι 5 

τραυµατίσθηκαν, 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Νοεµβρίου 2010 σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άτοµα, 

συµπεριλαµβανοµένων ανδρών της αστυνοµίας και των δυνάµεων ασφαλείας, κατά τη 

διάρκεια επίθεσης των δυνάµεων ασφαλείας του Μαρόκου µε στόχο την αποξήλωση του 

στρατοπέδου διαµαρτυρίας του Gadaym Izik· λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης 

υπάρξει πληροφορίες για σηµαντικό αριθµό τραυµατισθέντων πολιτών επειδή οι δυνάµεις 

ασφαλείας χρησιµοποίησαν δακρυγόνα και κλοµπς για την εκκαθάριση του στρατοπέδου· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα γεγονότα συνέπεσαν µε την έναρξη νέων άτυπων 

συνοµιλιών, µε τη µεσολάβηση των Ηνωµένων Εθνών, µεταξύ των µαροκινών αρχών και 

του Μετώπου Polisario για το µέλλον της ∆υτικής Σαχάρας, 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι ελήφθησαν µέτρα ασφαλείας στο El-Aaiun και άλλες πόλεις της 

∆υτικής Σαχάρας, που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 5 υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων: κ. Ennaama Asfari, συµπρόεδρος του CORELSO, κ. Al-

Salmani Mohammed, µέλος της Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

(AMDH), κ. Banka Al-Shaikh και κ. Isma'el Brahim, µέλη της AMDH στην Asa και το 

El-Aaiun αντιστοίχως και Brahim Elansari, τοπικός εκπρόσωπος του παρατηρητηρίου για 

τα ανθρώπινα δικαιώµατα (HRW), 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα φοβούνται ότι 

και πολλοί άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχουν επίσης συλληφθεί 

αυθαιρέτως και κρατούνται µυστικώς µετά την επίθεση στο στρατόπεδο διαµαρτυρίας, 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένοι σαχράουι ακτιβιστές, συµπεριλαµβανοµένων 

υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, όπως ο Brahim Dahane, ο Ali Salem 

Tamek και ο Ahmed Nasiri, έχουν κατηγορηθεί για υπονόµευση της εσωτερικής 

ασφάλειας του Μαρόκου και είναι φυλακισµένοι πάνω από ένα χρόνο µετά την επίσκεψη 

προσφυγικών στρατοπέδων στην Αλγερία, 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Οµάδα Εργασίας για τις Αναγκαστικές και Ακούσιες 

Εξαφανίσεις έχει διαπιστώσει στο πλαίσιο της Οικουµενικής Περιοδικής Επανεξέτασης 

(UPR) για το Μαρόκο ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις αφορούν άτοµα που, κατά τα 

λεγόµενα, είναι είτε γνωστοί είτε ύποπτοι υποστηρικτές του Μετώπου Polisario, 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Mostapha Selma Sidi Mouloud, αξιωµατικός της αστυνοµίας 

του Μετώπου Polisario, συνελήφθη από τις δυνάµεις ασφαλείας του Polisario µετά από 

δήλωσή του υπέρ του σχεδίου του Μαρόκου για αυτονοµία της ∆υτικής Σαχάρας· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Mostapha Selma Sidi Mouloud κατηγορήθηκε για 

κατασκοπεία, σύµφωνα µε δήλωση αξιωµατούχων του Polisario στις 23 Σεπτεµβρίου 

2010, και αναφέρθηκε µε έµφαση ότι εξακολουθεί να κρατείται σε µυστική τοποθεσία, 

Ι. υπενθυµίζοντας τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 

Εθνών για τη ∆υτική Σαχάρα και επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή του στήριξη στις 

προσπάθειες του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και του προσωπικού 

απεσταλµένου του για να βοηθήσει τα µέρη να πετύχουν µια δίκαιη, σταθερή και 
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αµοιβαίως αποδεκτή πολιτική λύση, η οποία θα επιτρέψει την αυτοδιάθεση του λαού της 

∆υτικής Σαχάρας,  

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Συµβούλιο Ασφαλείας τόνισε στο ψήφισµά του της 30ής 

Απριλίου 2010, βάσει του οποίου παρατάθηκε η εντολή της αποστολής του ΟΗΕ για 

δηµοψήφισµα στη ∆υτική Σαχάρα (ΜΙΝURSO) έως τον Απρίλιο του 2010, ότι το status 

quo είναι απαράδεκτο σε µακροπρόθεσµη βάση και ότι η πρόοδος των διαπραγµατεύσεων 

αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του λαού της ∆υτικής 

Σαχάρας σε όλες τις πτυχές της, 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς δεσµεύσεις της και τις δικές 

της Συνθήκες, σε όλες τις δραστηριότητές της και τις πολιτικές που αφορούν τη ∆υτική 

Σαχάρα· επισηµαίνοντας ότι, εν προκειµένω, κάθε νέα συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και του 

Μαρόκου, όπως η Συµφωνία για την Αλιεία που πρόκειται να ανανεωθεί το 2011 και η 

Συµφωνία σχετικά µε µέτρα αµοιβαίας ελευθέρωσης για αγροτικά προϊόντα, 

µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα, ψάρια και προϊόντα αλιείας, θα πρέπει να είναι 

σύννοµη µε τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου όταν πρόκειται για 

τη ∆υτική Σαχάρα, συµπεριλαµβάνοντας επίσης, ως θεµελιώδες στοιχείο της Συµφωνίας, 

ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

ΙΓ. υπενθυµίζοντας ότι το Μαρόκο είναι η πρώτη χώρα στη νότια περιοχή της Μεσογείου που 

επωφελείται από το προχωρηµένο καθεστώς σχέσεών του µε την ΕΕ και έχει δεσµευθεί 

να προωθεί, να προστατεύει και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 της Συµφωνίας Σύνδεσης και του Σχεδίου ∆ράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας, 

1. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης στη 

∆υτική Σαχάρα και καταδικάζει σθεναρά τα συµβάντα στο στρατόπεδο διαµαρτυρίας του 

Gadaym Izik, που προκάλεσαν σηµαντικό αριθµό θανάτων και τραυµατισµών, 

συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου του Najem El Garhiand· 

2. προτρέπει τις αρχές του Μαρόκου να προβούν επειγόντως σε έρευνα σχετικά µε αυτά τα 

γεγονότα, η οποία θα ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ανεξαρτησίας, αµεροληψίας, 

διαφάνειας, ετοιµότητας και αποτελεσµατικότητας και θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα των 

Ηνωµένων Εθνών προκειµένου να διευκρινίσει τις περιστάσεις και να εγγυηθεί ότι όλοι οι 

υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν· 

3. τονίζει την έκκληση, προς τα δύο µέρη, του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών, 

να εξακολουθήσουν τον συνεχή και εποικοδοµητικό διάλογο µε το Γραφείο του Ύπατου 

Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΟΗCHR) µε στόχο να 

διασφαλισθεί ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του λαού της ∆υτικής Σαχάρας, 

τόσο εντός της επικράτειας όσο και στα προσφυγικά στρατόπεδα· επιµένει, ωστόσο, ότι 

θα πρέπει να κληθούν οργανώσεις του ΟΗΕ για να προτείνουν τη σύσταση ενός 

µηχανισµού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη ∆υτική Σαχάρα είτε 

µέσω της παράτασης της εντολής της MINURSO είτε µέσω συντονισµένης πρωτοβουλίας 

από τον OHCHR· 

4. καλεί τα µέρη να επιδείξουν περαιτέρω πολιτική βούληση για την εξεύρεση λύσης και 

τονίζει τη σηµασία των αξιόπιστων και διαφανών συνοµιλιών που πραγµατοποιούνται 
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υπό την αιγίδα του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και του προσωπικού του 

απεσταλµένου· 

5. καλεί τις αρχές του Μαρόκου να παύσουν αυτή την πολιτική διώξεων και παρενοχλήσεων 

των ακτιβιστών σαχράουι, των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των 

οικογενειών τους και να ελευθερώσουν πάραυτα όλους τους κρατουµένους για λόγους 

συνείδησης, προκειµένου να συµµορφωθούν µε το οικείο ∆ιεθνές ∆ίκαιο για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, στο οποίο το Μαρόκο είναι συµβαλλόµενο µέρος· 

6. καλεί την κυβέρνηση του Μαρόκου να εξασφαλίσει ανεµπόδιστη πρόσβαση στο έδαφος 

της ∆υτικής Σαχάρας για τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ και να επιτρέψει στους 

δηµοσιογράφους να εργάζονται ελεύθερα· 

7. προτρέπει το Μέτωπο Polisario να επιτρέψει την πρόσβαση του Ύπατου Αρµοστή των 

Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (ΗCR) στα στρατόπεδα του Tindouf προκειµένου 

να ενηµερωθούν οι πληθυσµοί για το δικαίωµά τους να φύγουν από αυτά τα στρατόπεδα 

και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης σε εθελοντική βάση· 

8. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια µε αυξηµένη 

χρηµατοδότηση θα κατανεµηθεί σε 165.000 περίπου πρόσφυγες σαχράουι που ζουν στην 

περιοχή του Tindouf, προκειµένου να τους βοηθήσει να ικανοποιήσουν τις βασικές τους 

ανάγκες για τροφή, νερό, στέγαση και ιατρική περίθαλψη, καθώς και να βελτιώσουν τις 

συνθήκες διαβίωσής τους· 

9. υπενθυµίζει στις αρχές του Μαρόκου τη δέσµευσή τους να προαγάγουν το κράτος δικαίου 

και να σέβονται τις θεµελιώδεις ελευθερίες και δικαιώµατα σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα· τονίζει ότι η υλοποίηση αυτών των δεσµεύσεων είναι θεµελιώδης για την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Μαρόκου· 

10. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 

επιτευχθεί µια αδιαφιλονίκητη κοινή θέση εντός του Συµβουλίου προκειµένου να 

καταδικασθούν τα πρόσφατα γεγονότα και να βρεθούν τρόποι ώστε να προωθηθεί η 

ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών· προτρέπει την Ύπατη 

Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση µε τη µαροκινή κυβέρνηση 

προκειµένου να εξετασθεί η κατάσταση στη ∆υτική Σαχάρα και να υιοθετηθεί οδικός 

χάρτης µε συγκεκριµένα κριτήρια αναφοράς και σαφή χρονοδιαγράµµατα· 

11. προτρέπει το Μέτωπο Polisario να δηµοσιοποιήσει το µέρος όπου κρατείται ο Mostapha 

Selma Sidi Mouloud και να τον ελευθερώσει πάραυτα· 

12. σηµειώνει ότι η νοµική υπηρεσία του ΕΚ έχει εκδώσει γνωµοδότηση (SJ 269/09) µε την 

οποία εκφράζει ανησυχίες για τη νοµιµότητα της τρέχουσας Συµφωνίας Αλιευτικής 

Σύµπραξης ΕΕ-Μαρόκου, δεδοµένου ότι σκάφη της ΕΕ αλιεύουν στα ανοικτά της 

∆υτικής Σαχάρας σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας, και ότι η συµφωνία, όπως 

εφαρµόζεται επί του παρόντος, δεν τηρεί πλήρως τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 

στη γνωµοδότηση Correl προς το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (S/2002/161)· 

13. εκτιµά, κατά συνέπεια, ότι τυχόν ανανέωση της συµφωνίας µε το Μαρόκο θα πρέπει να 
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αξιολογηθεί ως προς τη συµµόρφωσή της µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, και εποµένως µε τις 

Συνθήκες, και εκφράζει την πρόθεσή του να ζητήσει τη γνώµη του ∆ικαστηρίου σχετικά 

µε τη συµβατότητα µε τις Συνθήκες κάθε τέτοιας µελλοντικής συµφωνίας στο πλαίσιο του 

άρθρου 218, παράγραφος 11, της ΣΛΕΕ· 

14. ζητεί από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων, στην προσεχή συνεδρίασή τους, να συζητήσουν 

όλους τους τρόπους για να ενισχυθεί ο διάλογος µεταξύ όλων των µερών·  

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, την 

Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφάλειας, τον Γενικό Γραµµατέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραµµατέα της 

Αφρικανικής Ένωσης, την Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις Σχέσεις µε τις Χώρες 

Μαγκρέµπ, καθώς και στο Προεδρείο της Ευρωµεσογειακής Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης, στα Κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις του Μαρόκου και της Αλγερίας, στο 

Μέτωπο Polisario και στην Προεδρία της RASD. 


