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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Eα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το Μαρόκο 
είναι ο µεγαλύτερος λήπτης ενισχύσεων 
από την ΕΕ µεταξύ των χωρών της 
Νότιας Μεσογείου· λαµβάνοντας υπόψη 
ότι ο Μοχάµεντ ΣΤ', είναι κάτοχος 
πλειοψηφικού µεριδίου στη National 
Investment Company (SNI, ήτοι Εθνική 
Εταιρεία Επενδύσεων), τη µεγαλύτερη 
ιδιωτική εταιρεία χαρτοφυλακίου· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 
50% των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο 
της Καζαµπλάνκας εταιρειών συνδέονται 
µε τη βασιλική οικογένεια του Μαρόκου· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2012 το 
δηµόσιο χρέος του Μαρόκου έφθασε στο 
71% του ΑΕγχΠ του· λαµβάνοντας υπόψη 
ότι µεταξύ 1983 και 2011 το Μαρόκο 
πλήρωσε πάνω από 115 δισ. δολάρια 
ΗΠΑ για εξωτερικό χρέος, ποσό 
οκταπλάσιο από το αρχικό χρέος, και ότι 
οφείλει να πληρώσει ακόµη 23 δισ. 
δολάρια ΗΠΑ·  λαµβάνοντας υπόψη ότι 
το Μαρόκο ασκεί παράνοµη κατοχή στη 
∆υτική Σαχάρα· 
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20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1. 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι η επιστροφή των 

υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων 

που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και 

τα καθεστώτα τους στις χώρες της 

Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο, πέραν της οικονοµικής 

σηµασίας που έχει, είναι ηθική και νοµική 

επιταγή και εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό 

ζήτηµα, διότι έχει συνεπαγωγές όσον 

αφορά την αποκατάσταση της δικαιοσύνης 

και της υποχρέωσης λογοδοσίας εντός 

πνεύµατος δηµοκρατίας και κράτους 

δικαίου, αλλά και όσον αφορά την 

πολιτική δέσµευση και αξιοπιστία της ΕΕ, 

και εποµένως αποτελεί βασική διάσταση 

της εταιρικής σχέσης της Ένωσης µε τους 

νότιους γείτονές της, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία· 

1. τονίζει ότι η επιστροφή των 

υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων 

που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και 

τα καθεστώτα τους στις χώρες της 

Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο, πέραν της οικονοµικής 

σηµασίας που έχει, είναι ηθική και νοµική 

επιταγή και εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό 

ζήτηµα, διότι έχει συνεπαγωγές όσον 

αφορά την αποκατάσταση της δικαιοσύνης 

και της υποχρέωσης λογοδοσίας εντός 

πνεύµατος δηµοκρατίας και κράτους 

δικαίου, αλλά και όσον αφορά την 

πολιτική δέσµευση και αξιοπιστία της ΕΕ, 

και εποµένως αποτελεί βασική διάσταση 

της εταιρικής σχέσης της Ένωσης µε τους 

νότιους γείτονές της, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τυνησία· 

θεωρεί ότι το χρέος αυτών των χωρών 
αποτελεί πάντως ζωτικό θέµα και ότι η 
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
ουσιαστικό µέρος της επίλυσης του 
προβλήµατος του απεχθούς και 
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παράνοµου χρέους·  

Or. en 
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20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. καταδικάζει τη στήριξη που επί 
δεκαετίες παρείχαν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και ειδικότερα ορισµένες κυβερνήσεις 
κρατών µελών σε αυτά τα καθεστώτα· 
επισηµαίνει την ανοχή και τη συνενοχή 
των Ηνωµένων Πολιτειών και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις οποίες 
αυτά τα καθεστώτα αντλούσαν οφέλη µε 
πρόφαση την παροχή διασφαλίσεων κατά 
του ισλαµισµού· 

Or. en 
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20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1β. υπενθυµίζει την αιτιολογική σκέψη 6 
του ψηφίσµατός του µε ηµεροµηνία 10 
Μαΐου 2012, η οποία θεωρούσε το 
δηµόσιο εξωτερικό χρέος των χωρών της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής ‘απεχθές χρέος’, δεδοµένου ότι 
είχε σωρευθεί από δικτατορικά 
καθεστώτα, κυρίως εξαιτίας του 
προσωπικού πλουτισµού πολιτικών και 
οικονοµικών ελίτ και της αγοράς όπλων, 
τα οποία συχνά χρησιµοποιήθηκαν για 
την καταπίεση των πληθυσµών αυτών 
των χωρών· ζητεί κατά συνέπεια να 
επανεξετασθεί αυτό το χρέος, και ιδίως 
εκείνο το µέρος του που σχετίζεται µε τις 
δαπάνες για εξοπλισµούς· 

Or. en 
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20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1γ. στηρίζει κάθε έλεγχο του χρέους που 
καθοδηγείται από τους πολίτες µε στόχο 
να εντοπιστεί και να διαγραφεί άνευ όρων 
κάθε απεχθές και παράνοµο χρέος· 
απορρίπτει προς τον σκοπό αυτό κάθε 
είδους ανταλλαγές ή µετατροπές του 
χρέους που χρησιµοποιούνται για τη 
νοµιµοποίηση αυτού του χρήµατος· είναι 
της άποψης ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να 
ζητήσουν από τους δανειστές τους να 
λογοδοτήσουν για τις παράνοµες πράξεις 
τους και να απαιτήσουν επανορθώσεις 
για τη ζηµία που προκλήθηκε· προτρέπει 
όλες τις κυβερνήσεις τόσο στον Βορρά 
όσο και στον Νότο να επιδοθούν σε αυτόν 
τον έλεγχο του χρέους, όπως έπραξαν η 
Νορβηγία και ο Ισηµερινός το 2006· 

Or. en 
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20.5.2013  B7-0188/2013 }  

 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  

 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Τροπ. 8 

Τροπολογία  8 

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε 

µεταβατικό στάδιο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3α. θεωρεί ότι το καθεστώς του Μαρόκου 
είναι διεφθαρµένο και καταπιεστικό, 
παρόµοιο µε τα καθεστώτα του 
Μουµπάρακ και του Μπεν Αλί· στηρίζει 
τον αγώνα γυναικών του Μαρόκου κατά 
των αυθαιρεσιών οργανώσεων 
χρηµατοδότησης µικρής κλίµακας που 
χρηµατοδοτούνται από το ∆ΝΤ· 
επαναλαµβάνει ότι η κυριαρχία του 
Μαρόκου επί της ∆υτικής Σαχάρας δεν 
έχει αναγνωριστεί ποτέ από το διεθνές 
δίκαιο· απαιτεί να αναστείλουν η 
Επιτροπή και το Συµβούλιο τη συµφωνία 
σύνδεσης µεταξύ της ΕΕ και του 
Βασιλείου του Μαρόκου καθώς και το 
προηγµένο καθεστώς που εκχωρήθηκε 
στο Μαρόκο, µέχρι να συµµορφωθεί το εν 
λόγω βασίλειο προς το διεθνές δίκαιο, 
ειδικότερα προς τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ 
που ζητούν να διεξαχθεί δηµοψήφισµα 
για την αυτοδιάθεση της ∆υτικής 
Σαχάρας και να ολοκληρωθεί η διεργασία 
αποαποικιοποίησης, ώστε να τεθεί τέλος 
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στη κατοχή από το Μαρόκο·  

Or. en 

 


