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Betreft: Bescherming van de vrijheid van meningsuiting van EU-burgers tegen extraterritoriale 
rechtsvorderingen van de Marokkaanse autoriteiten

Op 30 december 2020 werden door de Marokkaanse veiligheids- en geheime diensten (DGST, 
DGSN en DGED) aanklachten ingediend tegen niet-ingezeten Marokkanen wegens het beledigen van 
ambtenaren en overheidsinstanties, het melden van gefingeerde misdrijven, het verzinnen en 
verspreiden van valse beschuldigingen, en smaad1. De aanklachten komen in een tijd van 
toenemende bezorgdheid over de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van de gevangenneming 
van talloze demonstranten en mensenrechtenactivisten door de Marokkaanse autoriteiten2.

De vrijheid van meningsuiting van EU-burgers met een Marokkaans paspoort wordt met aanklachten 
als deze in de kiem gesmoord. Het Marokkaans staatsburgerschap wordt automatisch bij de geboorte 
opgelegd en kan in de praktijk niet worden opgegeven3.

1. Is de Commissie ervan op de hoogte dat de Marokkaanse autoriteiten extraterritoriale 
rechtsvorderingen hebben ingesteld om het recht van EU-burgers op vrijheid van meningsuiting 
te onderdrukken?

2. Wat voor maatregelen is de Commissie van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de 
grondrechten van alle EU-burgers, met inbegrip van EU-burgers met een dubbele nationaliteit, 
volledig zijn beschermd tegen inmenging door derde landen in het rechtsgebied van lidstaten van 
de EU?

3. Kan de Commissie garanderen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de Cepol-
opleidingscursussen voor Marokkaanse veiligheidsbeambten om grondrechten te schenden4? Zo 
niet, is de Commissie dan bereid om deze cursussen onmiddellijk stop te zetten?

1 Telquel, “Plainte de la DGSN, la DGST et la DGED contre des individus établis à l’étranger”, 30 december 2020, https://telquel.ma/2020/12/30/plainte-de-la-dgsn-et-

la-dgst-contre-des-individus-etablis-a-letranger_1706550

2 Amnesty International, “Morocco and Western Sahara”, https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/morocco-and-western-sahara/

3 Rijksoverheid, “Dubbele nationaliteit”, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit

4 Privacy International, “Revealed: The EU Training Regime Teaching Neighbours How to Spy”, 10 november 2020, https://privacyinternational.org/long-

read/4289/revealed-eu-training-regime-teaching-neighbours-how-spy 


