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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000029/2013 

aan de Raad 
Artikel 115 van het Reglement 

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Pier Antonio Panzeri 
namens de S&D-Fractie 

Betreft: Teruggave van bezittingen van de landen van de Arabische lente die in een 
overgangsfase verkeren 

In het hele zuidelijke Middellandse-Zeegebied staan de landen van de Arabische lente die in een 
overgangsfase verkeren voor belangrijke politieke, economische en sociale uitdagingen. Het 
terugkrijgen van vermogensbestanddelen is voor deze landen een belangrijk politiek thema omdat het 
symbolisch is voor het herstel van recht en verantwoordingsplicht in een geest van democratie en 
rechtsstatelijkheid. Het is ook een belangrijk economisch thema voor onze zuiderburen gezien de rol 
die deze middelen, wanneer ze op een transparante wijze worden teruggegeven, kunnen spelen bij 
hun economisch herstel. 

De praktische bevoegdheid voor de teruggave van bezittingen ligt in de allereerste plaats bij de 
lidstaten. Voor de EU is hierbij echter wel degelijk een cruciale rol weggelegd die een groot verschil 
kan uitmaken. Dat wordt benadrukt in de conclusies van de co-voorzitters van de task forces EU-
Tunesië en EU-Egypte, waarin toezeggingen worden gedaan voor concrete maatregelen op EU-
niveau en uitbreiding van de samenwerking ter zake. Ondanks de sterke politieke wil die van alle 
kanten aan de dag wordt gelegd, hebben pogingen om wederrechtelijk verkregen 
vermogensbestanddelen terug te vorderen tot nu toe weinig succes opgeleverd. 

Bovendien doen zich steeds dezelfde problemen voor, te weten gebrekkige kennis van de 
rechtssystemen in de betrokken landen, gebrek aan administratieve capaciteit en expertise, 
stokkende communicatie en juridische rigiditeit en passiviteit. Als de EU een groep onderzoekers, 
juristen en openbare aanklagers uit de EU-lidstaten andere Europese landen in het leven zou roepen 
om de autoriteiten van onze betrokken zuiderburen juridische ondersteuning en bijstand te verlenen, 
zou dat een groot verschil kunnen uitmaken, zoals gesteld wordt in de resolutie over Egypte die het 
Parlement op 14 maart 2013 heeft aangenomen. 

Is de Raad gezien het bovenstaande van mening dat de teruggave aan Egypte, Libië en Tunesië van 
door voormalige dictators en hun handlangers ontvreemde vermogensbestanddelen een politieke 
prioriteit is? Welke concrete acties stelt de Raad, rekening houdend met bestaande internationale 
initiatieven ter zake, op EU-niveau voor om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het uiterst 
versnipperde teruggaveproces? Zou de EU bereid zijn een groep onderzoekers, juristen en openbare 
aanklagers uit de EU-lidstaten andere Europese landen in het leven te roepen om deskundige bijstand 
te verlenen aan de betrokken landen in het zuidelijke Middellandse-Zeegebied? 
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