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Zahodna Sahara  

Resolucija Evropskega parlamenta o Zahodni Sahari  

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju resolucij Varnostnega Sveta OZN o Zahodni Sahari, še posebej resolucije 

1598 (2005) z dne 28. aprila 2005 in resolucije 1495 (2003), ki jo je Generalna skupščina 

OZN potrdila 11. oktobra 2005, 

– ob upoštevanju najnovejšega poročila o Zahodni Sahari, ki ga je Generalni sekretar OZN 

podal Varnostnemu svetu (aprila 2005), 

– ob upoštevanju nedavnih imenovanj posebnega predstavnika in posebnega odposlanca 

Generalnega sekretarja OZN za Zahodno Saharo, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Zahodni Sahari, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2005 o letnem poročilu o človekovih 

pravicah na svetu (2004) in politiki EU o tej zadevi1, 

– ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika, 

A. ker je zelo zaskrbljen nad najnovejšimi poročili organizacije Amnesty International in 

Svetovne organizacije proti mučenju o hudih kršitvah človekovih pravic, storjenih nad 

saharskim prebivalstvom s strani maroških oblasti, 

B. ker so preiskave Odbora za pravičnost in spravo v zvezi z osebami, ki so umrle v 

nezakonitih centrih za priprtje, pomagale razkriti, kje se nahajajo grobovi 57 oseb, žrtev 

prisilnega izginotja, med katerimi je bilo 43 Saharcev, 

1. pozdravlja dejstvo, da je gibanje Polisario osvobodilo vse maroške vojne ujetnike; poziva 

maroške oblasti, naj nemudoma izpustijo borce za človekove pravice, Aminatu Haidar, 

Alija Salema Tameka in 35 drugih saharskih političnih zapornikov, ter razkrijejo usodo več 

kot 500 pogrešanih Saharcev, med njimi tudi tistih, ki so izginili med vojaškimi 

operacijami; 

2. poziva maroške oblasti in gibanje Polisario, da v polni meri sodelujejo z Mednarodnim 

odborom rdečega križa, da bi razjasnili usodo ljudi, ki jih pogrešajo že od začetka konflikta; 

3. poziva k zaščiti saharskega prebivalstva in spoštovanju njegovih temeljnih pravic, še 

posebej pravic do svobode izražanja in gibanja, v skladu z odločbami Splošne deklaracije 

človekovih pravic, mednarodnimi pogodbami in konvencijami o človekovih pravicah; 

4. podpira pravično in trajno rešitev zahodnosaharskega spora, ki bi bila zasnovana na načelu 

pravne države in na mednarodnem pravu v skladu z ustreznimi resolucijami Varnostnega 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0150. 



Sveta OZN, zlasti z resolucijo 1495; 

5. poziva Kraljevino Maroko in gibanje Polisario, sosednje države kakor tudi Evropsko unijo, 

da v polni meri sodelujejo z OZN v prid zaključku procesa dekolonizacije Zahodne Sahare; 

6. poziva Svete in države članice, da dejavno podprejo prizadevanja OZN, ko le-ta v okviru 

procesa dekolonizacije poziva k ohranitvi naravnih energetskih virov Zahodne Sahare kot 

neavtonomnega območja, kakor to določa pravno mnenje (2002) namestnika Generalnega 

sekretarja za pravne zadeve pri OZN Hansa Correla; 

7. pozdravlja imenovanje veleposlanika Vana Vasluma za osebnega odposlanca Generalnega 

sekretarja Združenih narodov za Zahodno Saharo in imenovanje Francisca Bastagalija za 

posebnega predstavnika, odgovornega za Misijo Združenih narodov za referendum v 

Zahodni Sahari (MINURSO), saj bi lahko na osnovi tega mirovni proces v Zahodni Sahari 

dobil nov zagon; 

8. poziva novega posebnega odposlanca Generalnega sekretarja OZN, naj pripravi poročilo 

pred svojim odborom za zunanje zadeve in njegovimi pododbori ter svojo delegacijo za 

odnose z Magrebom; 

9. poziva maroške oblasti, naj neodvisnim opazovalcem, predstavnikom organizacij za zaščito 

človekovih pravic in tujim novinarjem olajšajo dostop do ozemlja Zahodne Sahare in ob 

tem obžaluje, da je bilo več evropskih delegacij pregnanih; 

10. meni, da bo Evropski parlament z obiskom svoje delegacije na tem območju pridobil nove 

podatke o tamkajšnjih razmerah, in je prepričan, da bo delegacija lahko opravila obisk 

neovirano in kadar je bilo predvideno, torej januarja 2006; 

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav 

članic, Generalnemu sekretarju OZN, predsedniku Afriške unije, maroški vladi in vodstvu 

gibanja Polisario. 

 

 


