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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1211/2011 внесена от Custodia Gómez Zamora, с испанско
гражданство, от името на Juan Luis Gil Ruiz, относно незаконосъобразна 
загуба на неговото дружество, функциониращо в Мароко

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията пише от името на съпруга си, испански гражданин, който е 
бил едноличен управител (с 56 % дял) на дружество, което е управлявал в Мароко, 
Congelados Saharaui SARL. Той е арестуван в Мароко на неуточнена дата и изгубва 
дружеството си, което от 2005 г. продължава да работи, според твърденията, с 
незаконен управител. Г-н Gil Ruiz е подал жалба в мароканския Търговски апелативен 
съд в Маракеш през 2007 г. с искане да се анулира незаконната среща на управителния 
съвет от 29.5.2005 г. и да му бъде върнато правото на собственост върху дружеството. 
Съдът е отсъдил в негова полза, но решението не е изпълнено. Вносителката на 
петицията обяснява, че те са представили своя случай пред краля на Испания, 
министъра на външните работи на Испания, регионалните и местните власти на 
Андалусия, омбудсмана на Андалусия и представителствата на Испания в Мароко, без 
да получат никакъв отговор. Единствено испанският омбудсман е отговорил и е приел 
жалбата под номер 08015170.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Според представената на Комисията информация се разбира, че в резултат на намеса на 
посолството на Испания понастоящем се очаква решение по въпросния случай от 
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Наказателния съд в Агадир, към който е отправено искане да потвърди и да наложи 
изпълнението на решението на Търговския съд в Маракеш. Комисията следи отблизо  
развитието по това дело в тясно сътрудничество с делегацията на ЕС в Рабат и 
посолството на Испания в Мароко. Докато обаче делото е висящо в рамките на 
мароканските съдилища, Комисията не може да се намеси.

Комисията би искала също така да насочи вниманието на вносителя на петицията към 
действащия двустранен договор между Испания и Мароко от 1989 г .  относно 
взаимното насърчаване и защита на инвестициите. Този договор включва редица 
високи стандарти за правна защита, които могат да се прилагат директно от 
инвеститора, чиито интереси са засегнати, срещу държавата, в която е извършил 
инвестиции, посредством международен арбитраж.

Понастоящем не съществува споразумение между Европейския съюз и Мароко, 
включващо защита на инвестициите, която обаче е основен елемент от задълбочените и 
широкообхватни споразумения за свободна търговия, по които ще се преговаря в 
бъдеще с четири държави от Евромед (Египет, Тунис, Йордания и Мароко). Комисията 
се надява, че включването на високи стандарти за защита на инвестициите в тези 
бъдещи споразумения ще допринесе за повишаване на правната сигурност и 
стабилността на инвестициите с произход ЕС в региона. 

Комисията не може да се намеси в съдебно дело, което е в процес на разглеждане от 
националните съдилища на Мароко.  Въпреки това, Комисията подкрепя 
предприеманите усилия за ускоряване на окончателното решение на съдебния спор.


