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Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES humāno palīdzību Polisario Front

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 21. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 143. pantu,

A. tā kā atbrīvošanas kustība Polisario Front (turpmāk — Polisario), kas tika dibināta 
1973. gadā, ir radusi patvērumu Tindufas provincē Alžīrijā, kur tā pārvalda vairākas 
bēgļu nometnes;

B. tā kā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 2015. gadā publiskotajā ziņojumā ir 
konstatēti gadījumi, kad humānā palīdzība, ko ES piešķīrusi Polisario, tikusi izmantota 
nelikumīgiem mērķiem1, it īpaši ieroču iegādei, un tā kā minētās palīdzības apjoms 
laikposmā no 1994. gada līdz 2004. gadam sasniedza 105 miljonus EUR2;

C. tā kā Alžīrija ir iekasējusi 5 % nodokli par šo palīdzību3 un ir noraidījusi ANO Augstā 
komisāra bēgļu jautājumos biroja 1977., 2003., 2005. un 2015. gadā iesniegtos bēgļu 
skaitīšanas pieprasījumus4,

1. prasa ES strādāt kopā ar ANO, lai sadarbībā ar Alžīrijas kompetentajām iestādēm 
pārraudzītu bēgļu skaitīšanu Tindufas bēgļu nometnēs;

2. prasa ES veikt revīziju par to, kā Polisario kopš 2015. gada izmantojusi ES humāno 
palīdzību.

1 “In 2015 Agence France-Presse (AFP) first reported that it had obtained the above-
mentioned report which covered a four-year investigation (2003-2007) by the European 
Union's Anti-Fraud Office (OLAF) documenting “well-organised, years-long” embezzlement 
by the Polisario Front of humanitarian aid designated for Sahrawi refugees in the Tindouf 
camps.”, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria.
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html.
3 “This was confirmed in a hearing in the European Parliament’s budgetary control 
committee in July 2015, an official mentioned that Algeria imposes taxes of 5% of the then 
annual €10 million in humanitarian aid to the Tindouf Camps.”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria.
4 “Both Algeria and Polisario have consistently opposed any census in the Tindouf camps 
despite formal requests by UNHCR, the UN Refugee Agency, in 1977, 2003, 2005 and 2015.”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria.
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