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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ES humanitarinės pagalbos frontui 
„Polisario“

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 214 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį,

A. kadangi frontas „Polisario“ buvo įsteigtas 1973 m. ir veikia Alžyro Tindufo 
provincijoje, kur administruoja daugelį pabėgėlių stovyklų;

B. kadangi 2015 m. paskelbtoje Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į neteisėtą humanitarinės pagalbos, kurią Europos 
Sąjunga teikė frontui „Polisario“1, pasisavinimą, ypač ginkluotės pirkimo reikmėms, o 
minėta pagalba 1994–2004 m. sudarė 105 mln. EUR2;

C. kadangi Alžyras šiai pagalbai taikė 5 proc. mokestį3 ir atmetė Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 1977, 2003, 2005 ir 2015 m. pateiktus prašymus 
dėl pabėgėlių registracijos4;

1. ragina Europos Sąjungą bendradarbiauti su Jungtinių Tautų Organizacija ir kartu su 
Alžyro kompetentingomis institucijomis stebėti pabėgėlių surašymą Tindufo 
stovyklose;

2. ragina Europos Sąjungą atlikti patikrinimą, kaip „Polisario“ naudojo Europos 
humanitarinę pagalbą nuo 2015 m.

1 „2015 m. agentūra „Agence France-Press“ (AFP) pirmą kartą pranešė gavusi minėtą 
ataskaitą, kuri apima ketverius metus (2003–2007 m.) trukusį OLAF tyrimą ir kurioje 
pateikiami dokumentiniai liudijimai apie „gerai organizuotą ir daugelį metų trukusį“ 
humanitarinės pagalbos, skirtos Sacharos pabėgėliams Tindufo stovyklose, grobimą, kurį 
vykdė frontas „Polisario“ (https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria).
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 „Tai patvirtinta Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto 2015 m. liepos mėn. 
klausyme, kuriame pareigūnas pažymėjo, kad tuometinei Tindufo stovykloms skirtai 
humanitarinei pagalbai, siekusiai 10 mln. EUR per metus, Alžyras taikė 5 proc. mokestį“ 
(https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria).
4 „Tiek Alžyras, tiek frontas „Polisario“ nuolat priešinosi bet kokiam asmenų surašymui 
Tindufo stovyklose, nepaisydami Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuro (UNHCR) 1977, 2003, 2005 ir 2015 m. pateiktų oficialių prašymų“ 
(https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria).
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