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21.10.2013 B7-0484/19 

Ändringsförslag  19 
Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 104a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 104a. Europaparlamentet påpekar att 

Marocko är den huvudsakliga mottagaren 

av den europeiska grannskapspolitikens 

medel men att antalet fattiga och 

analfabeter i landet ändå ligger på mycket 

höga nivåer. Den del av befolkningen som 

inte är läs- och skrivkunnig uppgår till 

mellan 30 och 50 procent, och det är 

vanligt att barn i skolåldern arbetar. 

Parlamentet påminner dock om att 

kungen av Marocko har en personlig 

förmögenhet som uppskattas till 

2 500 miljoner dollar och att den har ökat 

den senaste åren på grund av den olagliga 

utvinningen av fosfat i de ockuperade 

områdena i Västsahara. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/20 

Ändringsförslag  20 
Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 104b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 104b. Europaparlamentet beklagar djupt 

den europeiska delaktighetspolitiken 

gentemot Marocko och uppmanar 

Europeiska unionen att frysa den 

framskjutna ställning som Marocko fått 

och inte fullfölja fiskeriavtalet och 

frihandelsavtalet så länge Marocko 

fortsätter med sin systematiska politik av 

brott mot de mänskliga rättigheterna i de 

ockuperade områdena i Västsahara. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/21 

Ändringsförslag  21 
Willy Meyer, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
för utskottet för utrikesfrågor 

Den europeiska grannskapspolitiken: På väg mot en förstärkning av partnerskapet. 

Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter 

Förslag till resolution 
Punkt 104c (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 104c. Europaparlamentet fördömer de 

marockanska styrkornas våld mot det 

sahrawiska folket i samband med deras 

demonstrationer för självbestämmande, 

då många skadades i Laayoune och 

Smara under Christoper Ross (FN:s 

generalsekreterares särskilda sändebud) 

besök i regionen. 

Or. en 

 

 


