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Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek humanitaarabi kohta liikumisele Polisario 
Rinne

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 21,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 214,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et liikumine Polisario Rinne (edaspidi „Polisario“) asutati 1973. aastal 
baasiga Alžeerias Tindufi provintsis, kus ta haldab mitut pagulaslaagrit;

B. arvestades, et Euroopa Pettustevastase Ameti 2015. aastal avaldatud aruandes tõdeti 
Euroopa Liidu antud humanitaarabi kõrvalejuhtimist Polisario heaks1, sealhulgas 
relvade hankimiseks, kusjuures humanitaarabi summa aastatel 1994–2004 oli 105 
miljonit eurot2;

C. arvestades, et Alžeeria kehtestas väidetavalt selle abi suhtes 5% suuruse maksu3 ning 
olevat keeldunud ÜRO pagulaste ülemvoliniku poolt 1977., 2003., 2005. ja 2015. aastal 
esitatud pagulaste arvu väljaselgitamise taotlustest4;

1. nõuab, et EL teeks koostööd ÜROga, et jälgida koostöös Alžeeria pädevate asutustega 
Tindoufi laagrites asuvate pagulaste loendust;

2. nõuab, et EL auditeeriks liidu humanitaarabi kasutamist Polisario poolt alates 2015. 
aastast.

1 arvestades, et 2015. aastal teatas uudisteagentuur Agence France-Presse (AFP) esimest korda, et on 
saanud enda valdusse eespool nimetatud aruande, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
algatatud nelja-aastase uurimise perioodi (2003–2007) ja kus dokumenteeritakse „hästi organiseeritud 
ja aastaid väldanud“ vara omastamist Polisario poolt, mis tegelikult oli ette nähtud humanitaarabiks 
Tindufi provintsi pagulaslaagrites viibivatele Lääne-Sahara pagulastele; 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 arvestades et „See leidis kinnitust 2015. aasta juulis Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonis 
toimunud kuulamisel, kus üks ametnik märkis, et Alžeeria võtab Tindoufi laagritele tollal igal aastal 
ette nähtud 10 miljoni euro suuruselt humanitaarabilt 5% 
maksu,“https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
4 arvestades, et „Alžeeria ja Polisario on pidevalt olnud vastu Tindufi laagrites viibivate pagulaste 
loenduse korraldamisele, hoolimata ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt 1977., 2003., 2005. ja 
2015. aastal tehtud ametlikele taotlustele“, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-
algeria 
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