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Suġġett: Petizzjoni 1211/2011 minn Custodia Gómez Zamora ta' nazzjonalità Spanjola, 
f'isem Juan Luis Gil Ruiz, dwar it-telfien illegali tal-kumpanija tiegħu li topera fil-
Marokk

1. Summary of petition

Il-petizzjonanta qed tikteb f'isem ir-raġel tagħha, ċittadin Spanjol, li kien l-amministratur 
uniku (b'56% tal-ishma) ta' kumpanija li kien iħaddem fil-Marokk, bl-isem ta' Congelados 
Saharaui SARL. F'data mhix speċifikata hu ġie arrestat fil-Marokk u tilef il-kumpanija tiegħu 
li sa mill-2005 kompliet l-operat tagħha taħt ir-rappurtata amministrazzjoni illegali tas-Sur Gil 
Ruiz. Ir-raġel tal-petizzjonant ressaq ilment quddiem il-Qorti tal-Appell Kummerċjali ta' 
Marrakesh fil-Marokk fl-2007, fejn talab li titħassar il-laqgħa illegali tal-bord tad-29.05.2005 
u biex il-kumpanija tiġi ritornata taħt it-treġija tiegħu. Il-Qorti qatgħet sentenza favurih, iżda 
din id-deċiżjoni ma ġietx infurzata. Il-petizzjonanta spjegat li huma ressqu l-każ tagħhom 
quddiem ir-Re ta' Spanja, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Spanjol, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali tal-Andalusija, l-Ombudsman għall-Andalusija, u r-rappreżentanti barranin 
Spanjoli fil-Marokk, mingħajr ma ngħataw tweġiba. Wieġeb biss l-Ombudsman Spanjol li 
rreġistra l-ilment skont ir-referenza 08015170.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Skont l-informazzjoni li ngħatat il-Kummissjoni, hu mifhum li bħala riżultat tal-intervant tal-
Ambaxxata Spanjola, il-kawża kkonċernata hi attwalment pendenti quddiem il-Qorti 
Kriminali ta' Agadir, li ntalbet tikkonferma u timponi l-infurzar tad-deċiżjoni mogħtija mill-
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Qorti Kummerċjali ta' Marrakech. Il-Kummissjoni qed issegwi mill-qrib l-evoluzzjoni ta' dal-
każ b'koperazzjoni mill-qrib kemm mad-Delegazzjoni tal-UE f'Rabat, kif ukoll mal-
Ambaxxata Spanjola fil-Marokk. Madankollu, sakemm il-kawża tkun pendenti quddiem il-
qrati Marokkini, il-Kummissjoni mhix f'qagħda li tintervjeni.

Il-Kummissjoni tixtieq ukoll tiġbed l-attenzjoni tal-Petizzjonant lejn it-Trattat bilaterali 
eżistenti tal-1989 bejn Spanja u l-Marokk għall-promozzjoni u l-protezzjoni reċiproċi tal-
investimenti. Dan it-Trattat jinkludi għadd ta' standards għolja ta' protezzjoni legali, li jistgħu 
jiġu infurzati direttament mill-investitur offiż kontra l-Istat ospitanti tal-investiment tiegħu 
permezz ta' arbitraġġ internazzjonali.

Attwalment, ma jeżisti ebda ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marokk li jkopri l-protezzjoni 
tal-investimenti, li, madankollu, hi element fundamentali tal-ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
profond u komprensiv li, fil-ġejjieni, se jiġu nnegozjati mal-erba' pajjiżi Euromed (l-Eġittu, it-
Tuneżija, il-Ġordan u l-Marokk). Il-Kummissjoni tittama li l-inklużjoni ta' standards għolja 
għall-protezzjoni tal-investiment f'dawn il-ftehimiet futuri se tikkontribwixxi għat-titjib tas-
sigurtà legali u tal-istabilità tal-investimenti tal-UE fir-reġjun. 

Il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'kawża legali li għadha pendenti quddiem il-qrati 
nazzjonali tal-Marokk. Madankollu, il-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi li saru biex jitħaffef il-
qtugħ tas-sentenza dwar din it-tilwima.


