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Amendamentul 19 

Willy Meyer, Paul Murphy 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Politica europeană de vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului 
European privind rapoartele din 2012 

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  104a. subliniază că, deși Marocul este 
principalul beneficiar al fondurilor 
politicii europene de vecinătate, nivelurile 
de sărăcie și analfabetism din țară sunt 
foarte ridicate: între 30 % și 50 % din 
populație este analfabetă, iar munca 
copiilor cu vârstă școlară este un lucru 
curent; reamintește, cu toate acestea, că 
averea personală a Regelui Marocului 
este estimată la 2 500 de milioane USD și 
că a crescut în ultimii ani prin extracția 
ilegală a fosfaților pe teritoriile ocupate 
ale Saharei Occidentale; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/20 

Amendamentul 20 

Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Politica europeană de vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului 

European privind rapoartele din 2012 

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  104b. regretă profund politica europeană 
de complicitate cu Marocul și invită 
insistent Uniunea Europeană să suspende 
statutul avansat acordat acestei țări și să 
nu încheie nici Acordul privind pescuitul, 
nici Acordul de liber schimb atât timp cât 
Marocul persistă în politica sa sistematică 
de încălcare a drepturilor omului în 
teritoriile ocupate din Sahara 
Occidentală; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/21 

Amendamentul 21 

Willy Meyer, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Politica europeană de vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului 

European privind rapoartele din 2012 

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 c (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  104c. condamnă violențele forțelor 
marocane împotriva populației saharawi 
care demonstra pentru dreptul său legitim 
la autodeterminare, violențe care au 
provocat rănirea a numeroase persoane în 
Laayoune și Smara, în timpul celei de-a 
treia vizite în regiune a Trimisului special 
al Secretarului General al ONU, 
Christopher Ross;  

Or. en 

 

 


