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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej pomocy 
humanitarnej dla Frontu Polisario

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 214 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Front Polisario („Polisario”) został założony w 1973 r. i osiedlił 
się w prowincji Tinduf w Algierii, gdzie zarządza kilkoma obozami dla uchodźców;

B. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych podanym do wiadomości publicznej w 2015 r. stwierdzono 
przekierowanie pomocy humanitarnej udzielonej Polisario przez Unię Europejską1, 
w szczególności na potrzeby zakupu broni, przy czym w latach 1994–2004 wspomniana 
pomoc opiewała na kwotę 105 mln EUR2;

C. mając na uwadze, że Algieria pobierała podatek w wysokości 5 % od tej pomocy3 
i odrzuciła wnioski o spis uchodźców złożone przez Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców w latach 1977, 2003, 2005 i 20154;

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.” [w 2015 r. Agence France-Presse (AFP) po raz pierwszy doniosła, że uzyskała wyżej 
wymienione sprawozdanie dotyczące czteroletniego dochodzenia (2003–2007) 
przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), 
w którym udokumentowano „dobrze zorganizowane i trwające wiele lat” przywłaszczanie 
przez Front Polisario pomocy humanitarnej przeznaczonej dla uchodźców saharyjskich 
w obozach w Tindufie], 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” [zostało to potwierdzone podczas 
wysłuchania w Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w lipcu 2015 r., 
kiedy to urzędnik wspomniał, że Algieria nakłada podatki w wysokości 5 % na pomoc 
humanitarną dla obozów w Tindufie wynoszącą wówczas 10 mln EUR rocznie], 
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.” [zarówno Algieria, jak i Polisario konsekwentnie sprzeciwiają się wszelkim spisom 
w obozach w Tindufie pomimo formalnych wniosków złożonych przez UNHCR, agencję 

https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria
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1. wzywa UE do działania wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych w celu 
nadzorowania spisu uchodźców w obozach w Tindufie we współpracy z właściwymi 
organami w Algierii;

2. wzywa UE do przeprowadzenia kontroli wykorzystania europejskiej pomocy 
humanitarnej przez Polisario od 2015 r.

ONZ ds. uchodźców, w latach 1977, 2003, 2005 i 2015], 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 

https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria

