
RE\1209723HU.docx PE655.404v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

B9-0225/2020

9.7.2020

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
benyújtva az eljárási szabályzat 143. cikke alapján

a Polisario Frontnak nyújtott európai humanitárius támogatásról

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok, Gianna Gancia



PE655.404v01-00 2/2 RE\1209723HU.docx

HU

B9-0225/2020

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a Polisario Frontnak nyújtott 
európai humanitárius támogatásról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 214. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 143. cikkére,

A. mivel az 1973-ban létrehozott Polisario Front („Polisario”) az algériai Tindouf 
tartományba húzódott vissza, ahol több menekülttábort igazgat;

B. mivel az Európai Csalás Elleni Hivatal 2015-ben közzétett jelentése számot adott az 
Európai Unió által a Polisariónak nyújtott humanitárius támogatás többszörös 
illetéktelen – nevezetesen fegyvervásárlás céljából történő – felhasználásáról1, mely 
támogatás 1994 és 2004 között elérte a 105 millió EUR-t2;

C. mivel a jelek szerint Algéria e támogatásra 5%-os adót vetett ki3 és elutasította az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosságának a menekültek összeírására vonatkozó – 1977., 2003., 
2005. és 2015. évi – kéréseit4;

1. kéri az Európai Uniót, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével közösen törekedjen a 
tindoufi táborokban élő menekültek összeírásának felügyeletére, együttműködésben az 
illetékes algériai hatóságokkal;

2. kéri az Európai Uniót, hogy végezze el az európai humanitárius támogatás Polisario 
általi felhasználásának átvilágítását 2015-től kezdve.

1 „2015-ben az Agence France-Presse (AFP) első ízben tájékoztatott arról, hogy megszerezte a 
fentebb említett – az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) négy éven át (2003–2007) tartó 
nyomozásának eredményéről szóló – jelentést, mely dokumentálta, hogy a Polisario Front 
»jól szervezett formában, éveken át« elsikkasztotta a tindoufi táborokban élő nyugat-szaharai 
menekülteknek szánt humanitárius segélyeket”; https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-
in-algeria 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 „Ez az állítás hangzott el az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának 2015. 
júliusi meghallgatásán, ahol egy tisztviselő megemlítette, hogy Algéria a tindoufi táboroknak 
szánt, akkoriban évi 10 millió EUR-t kitevő humanitárius segélyre 5%-os adót vet ki”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
4 „Mind Algéria, mind a Polisario kitartóan ellenezte – az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának (UNHCR) 1977., 2003., 2005. és 2015. évi hivatalos kérései ellenére – 
bármilyen összeírás megtartását a tindoufi táborokban”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
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