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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la ajutorul umanitar 
european pentru Frontul Polisario

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolul 214 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Frontul Polisario (denumit în continuare „Polisario”) a fost înființat în 1973 și 
s-a stabilit în provincia Tindouf, Algeria, unde acesta administrează mai multe tabere de 
refugiați;

B. întrucât un raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă, publicat în 2015, a 
constatat deturnarea ajutorului umanitar acordat de Uniunea Europeană Frontului 
Polisario1, în special pentru achiziționarea de arme, acest ajutor ridicându-se la 105 
milioane EUR în perioada 1994-20042;

C. întrucât Algeria ar fi perceput un impozit de 5 % pentru acest ajutor3 și ar fi refuzat 
cererile privind recensământul refugiaților făcute de Înaltul Comisariat al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Refugiați în 1977, 2003, 2005 și 20154,

1. invită Uniunea Europeană să colaboreze cu Organizația Națiunilor Unite pentru a 
supraveghea un recensământ al refugiaților în taberele din Tindouf, în cooperare cu 
autoritățile competente din Algeria;

2. invită Uniunea Europeană să auditeze utilizarea ajutorului umanitar european de către 
Polisario începând din 2015.

1 „În 2015, Agence France-Presse (AFP) a raportat pentru prima dată că a obținut raportul 
menționat mai sus, care a vizat o investigație de patru ani (2003-2007) de către Oficiul de 
Luptă Antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene, care documentează delapidarea „bine 
organizată, timp de ani de zile” de către Frontul Polisario a ajutorului umanitar destinat 
refugiaților din Sahara Occidentală aflați în taberele din Tindouf.”, 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 „Acest lucru a fost confirmat într-o audiere în cadrul Comisiei pentru control bugetar a 
Parlamentului European în iulie 2015, unde un funcționar a menționat că Algeria aplică 
impozite de 5 % din suma anuală de atunci de 10 milioane EUR sub formă de ajutor umanitar 
taberelor din Tindouf”, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
4 „Atât Algeria, cât și Polisario s-au opus în mod constant oricărui recensământ în taberele din 
Tindouf, în pofida cererilor oficiale din partea UNHCR, Agenției ONU pentru Refugiați, în 
1977, 2003, 2005 și 2015.”, https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
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