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Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o európskej humanitárnej pomoci pre Front 
Polisario

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 214 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže Front Polisario (ďalej len „Polisario“) bol založený v roku 1973 a opevnil sa 
v provincii Tindúf v Alžírsku, kde spravuje viaceré utečenecké tábory;

B. keďže v správe Európskeho úradu pre boj proti podvodom zverejnenej v roku 2015 sa 
uvádzajú zneužitia humanitárnej pomoci, ktorú Polisariu poskytla Európska únia1, a to 
najmä na nákup zbraní, pričom táto pomoc dosiahla v rokoch 1994 až 2004 výšku 105 
miliónov eur2;

C. keďže Alžírsko údajne uložilo na túto pomoc daň vo výške 5 %3 a zamietlo žiadosti 
o sčítanie utečencov, ktoré predložil Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených 
národov pre utečencov v rokoch 1977, 2003, 2005 a 20154;

1. žiada Európsku úniu, aby spolu s Organizáciou spojených národov a v spolupráci 
s príslušnými alžírskymi orgánmi dohliadala na sčítanie utečencov v táboroch 
v Tindúfe, 

2. žiada Európsku úniu, aby v prípade využívania európskej humanitárnej pomoci 
zo strany Polisaria od roku 2015 vykonala audit.

1 „V roku 2015 spravodajská agentúra Agence France-Presse (AFP) po prvýkrát uviedla, že 
získala vyššie uvedenú správu, ktorá sa týka štvorročného vyšetrovania (2003 – 2007) 
vedeného Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a v ktorej sa uvádza „dobre 
organizovaná, dlhoročná“ sprenevera humanitárnej pomoci určenej západosaharským 
utečencom v táboroch v Tindúfe zo strany Frontu Polisario.“ 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
2 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616595.html 
3 „Táto skutočnosť sa potvrdila na schôdzi Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho 
parlamentu v júli 2015, na ktorej jeden z europoslancov spomenul, že Alžírsko uložilo daň 
vo výške 5 % na humanitárnu pomoc pre tábory v Tindúfe, ktorá v tom čase predstavovala 10 
miliónov ročne .“ https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
4 „Alžírsko aj Polisario sústavne odmietajú akékoľvek sčítanie ľudu v táboroch v Tindúfe, a to 
aj napriek formálnym žiadostiam UNHCR predloženým v rokoch 1977, 2003, 2005 a 2015.“ 
https://eutoday.net/news/politics/2020/tindouf-camps-in-algeria 
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