PUNT 5 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS DEL 25 D’OCTUBRE
Proposició no de llei sobre l'exigència al Regne del Marroc del respecte als drets
humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental i el cessament de les
vulneracions de drets que sofreix la població sahrauí, presentada pel Grup
Parlamentari Compromís (RE número 23.540)
A LA MESA DE LES CORTS
Francisco Javier García Latorre i Mireia Mollà Herrera, diputat i síndica adjunta del
Grup Parlamentari Compromís, respectivament, a l'empara dels articles 160 i
concordants del Reglament de les Corts, presenten la proposició no de llei de tramitació
ordinària següent.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La XX Conferencia dels Intergrups Parlamentaris Pau i Llibertat en el Sàhara
Occidental es va celebrar a la seu del parlament de Galícia els dies 5 i 6 de març de
2016 i, en ella, parlamentaris i parlamentàries de tots els partits i cambres autonòmiques
van renovar el seu compromís amb el futur en llibertat del poble sahrauí i van aprovar la
Declaració de Santiago de Compostela.
Reafirmant-se en la reclamació inequívoca i fonamentada en les resolucions de l'ONU i
en el més estricte respecte al dret internacional del legítim dret del poble sahrauí a la
seua autodeterminació mitjançant referèndum, com a últim pas al procés de
descolonització, i denunciant que la presencia marroquina al Sàhara Occidental no és
legal i que no pot tindre efectes jurídics o polítics que menyscaben el dret del poble
sahrauí a l'autodeterminació i independència.
Es va recolzar la visita del secretari general de Nacions Unides a la zona i,
especialment, als territoris alliberats (Bir Lahlu) del Sàhara Occidental, esperant que
siga un pas decisiu de l'organització internacional per al compliment de les resolucions
de l'ONU.
Igualment, es va afirmar que el Front Polisario és el legítim i únic representant del poble
sahrauí, així reconegut per l'ONU i la comunitat internacional.
Es va fer una valoració molt positiva de la sentencia del Tribunal Europeu de Justícia
que ha anul·lat l'acord comercial entre Brussel·les i Rabat per a estendre els seus
avantatges a productes provinents del Sàhara Occidental. Sent també essencial l'acta de
la Audiència Nacional que es pronuncia sobre Espanya com a potència administrativa
de iure del Sàhara Occidental.
Van constatar que el Sàhara Occidental és un territori no autònom sotmès al dret
internacional que mai ha pertangut al Regne del Marroc, i per això van exigir que cesse
l'ocupació il·legal del Sàhara Occidental i l'exercici del dret del poble sahrauí a
l'autodeterminació.
Van instar el Regne del Marroc a l'alliberament immediat dels presos polítics i de
consciència sahrauís i al cessament de les violacions de drets humans a les seues
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presons. I van denunciar l'espoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental pel Govern
del Marroc.
Van demanar a les institucions públiques d'Espanya continuar i incrementar el suport
solidari tant a la població dels campaments de Tinduf com als habitants sahrauís dels
territoris ocupats.
Per la seua part, els intergrups parlamentaris han establert com a treball prioritari el
suport a la població sahrauí dels territoris ocupats. Per això s'hi seguiran enviant al llarg
de 2016 missions d'observació.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
– Les Corts insten el Consell que alhora inste el Govern d'Espanya a:
1. Exigir al Regne del Marroc l'escrupolós respecte als drets humans als territoris
ocupats del Sàhara Occidental i el cessament de les vulneracions de drets que sofreix la
població sahrauí. I, així mateix, instar a treballar activament en el si de la Unió Europea
perquè la Minurso amplie les seues funcions també a la vigilància i salvaguarda del
compliment dels drets humans en el Sàhara Occidental.
2. Atorgar un estatus diplomàtic a la Representació del Front Polisario a Espanya, com a
únic i legítim representant del poble sahrauí, així reconegut per l'ONU, i promoure les
iniciatives polítiques necessàries, encaminades a aconseguir una solució justa i
definitiva, en defensa del legítim dret del poble sahrauí a la seua autodeterminació,
mitjançant un referèndum lliure i regular, com a pas final al procés de descolonització
inacabat.
3. Prioritzar, com a membre del Consell de Seguretat de Nacions Unides, les qüestions
relatives al compliment del Pla de pau per al Sàhara Occidental i promoure les
competències de la Minurso quant a la supervisió dels drets humans a la zona, així com
augmentar la cooperació i l'ajuda humanitària amb la població sahrauí.
– La present proposició es remetrà al representant del Consell de Seguretat de Nacions
Unides, a la Comissió Europea, a la Delegació del Front Polisario a Espanya, al Govern
del Regne de Marroc, al Congrés i Senat d'Espanya i als parlaments autonòmics.
Les Corts, 28 d'abril del 2016
Francisco Javier García Latorre
Mireia Mollà Herrera
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