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Amendement  3 

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

Lösing, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  E bis. overwegende dat Marokko de 

grootste begunstigde van EU-middelen is 

van alle landen van het zuidelijke 

Middellandse Zeegebied; overwegende dat 

Mohammed VI een meerderheidsaandeel 

bezit in de nationale 

investeringsmaatschappij (SNI), de 

grootste particuliere holding van 

Marokko; overwegende dat meer dan 50% 

van de bedrijven die genoteerd zijn op de 

beurs van Casablanca banden hebben met 

de Marokkaanse koninklijke familie; 

overwegende dat de overheidsschuld van 

Marokko in 2012 71% van het bbp van 

het land bedroeg; overwegende dat 

Marokko tussen 1983 en 2011 in totaal 

meer dan 115 miljard USD aan 

buitenlandse schulden heeft terugbetaald, 

d.w.z. acht keer zijn oorspronkelijke 

schuld, en dat het nog 23 miljard USD 

verschuldigd is; overwegende dat 

Marokko de Westelijke Sahara illegaal 

bezet; 
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Amendement  4 

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

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. onderstreept dat de teruggave van door 

de voormalige dictators en hun regimes 

gestolen activa aan de landen van de 

Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren, afgezien van het economische 

belang ervan, een morele en wettelijke 

plicht is en tegelijkertijd een uitermate 

politieke kwestie, gezien de implicaties 

voor het herstel van rechtvaardigheid en 

verantwoordingsplicht in de geest van 

democratie en de rechtsstaat, alsook voor 

de politieke wil en geloofwaardigheid van 

de EU, en derhalve een essentiële dimensie 

vormt van het partnerschap van de EU met 

de landen van het zuidelijke nabuurschap, 

in het bijzonder Egypte, Libië en Tunesië; 

1. onderstreept dat de teruggave van door 

de voormalige dictators en hun regimes 

gestolen activa aan de landen van de 

Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren, afgezien van het economische 

belang ervan, een morele en wettelijke 

plicht is en tegelijkertijd een uitermate 

politieke kwestie, gezien de implicaties 

voor het herstel van rechtvaardigheid en 

verantwoordingsplicht in de geest van 

democratie en de rechtsstaat, alsook voor 

de politieke wil en geloofwaardigheid van 

de EU, en derhalve een essentiële dimensie 

vormt van het partnerschap van de EU met 

de landen van het zuidelijke nabuurschap, 

in het bijzonder Egypte, Libië en Tunesië; 

is van mening dat de schuld van deze 

landen niettemin een essentiële kwestie is 

en dat de terugvordering van activa een 

cruciaal onderdeel vormt van de oplossing 

voor het probleem van verfoeilijke en 

onrechtmatige schulden; 
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Amendement  5 

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

Sabine Lösing, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. veroordeelt de steun die de 
Europese Unie en in het bijzonder 
bepaalde regeringen van lidstaten 
decennialang hebben verleend aan deze 
regimes; vestigt de aandacht op de 
stilzwijgende medewerking en de 
medeplichtigheid van de Verenigde 
Staten en de Europese Unie waarop deze 
regimes konden rekenen, onder het mom 
van "bescherming tegen het 
fundamentalisme"; 

Or. en 
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Amendement  6 

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

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. herinnert aan overweging 6 van zijn 

resolutie van 10 mei 2012, waarin de 

externe overheidsschuld van de landen 

van Noord-Afrika en het Midden-Oosten 

als "verfoeilijke schuld" wordt 

beschouwd omdat de zij werd opgebouwd 

door dictatoriale regimes, voornamelijk 

met het oog op de persoonlijke verrijking 

van de politieke en economische elite en 

de aankoop van wapens, die vaak werden 

gebruikt om de eigen bevolking te 

onderdrukken; vraagt daarom dat deze 

schuld wordt heroverwogen, in het 

bijzonder het deel dat verband houdt met 

wapenaankopen; 

Or. en 
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Amendement  7 

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

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. steunt alle door burgers geleide 

schuldenaudits die beogen alle 

verfoeilijke en onrechtmatige schulden in 

kaart te brengen en onvoorwaardelijk te 

annuleren; verwerpt daarom elke 

schuldenruil of -conversie die als doel 

heeft de middelen in kwestie wit te 

wassen; is van mening dat de regeringen 

hun schuldeisers ook moeten vragen 

rekenschap af te leggen voor hun 

onrechtmatige handelingen en dat zij een 

vergoeding moeten vragen voor de 

veroorzaakte schade; dringt er bij alle 

regeringen, zowel in het zuiden als in het 

noorden, op aan schuldenaudits uit te 

voeren zoals die welke in 2006 zijn 

uitgevoerd door Noorwegen en Ecuador; 

Or. en 
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Amendement  8 

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

Sabine Lösing, Paul Murphy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Terugvordering van activa door de landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase 

verkeren 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. beschouwt het Marokkaanse regime 

als corrupt en onderdrukkend en als 

vergelijkbaar met de regimes van 

Mubarak en Ben Ali; steunt de beweging 

van Marokkaanse vrouwen die strijdt 

tegen corrupte, door het IMF 

gefinancierde 

microfinancieringsorganisaties; herhaalt 

dat de soevereiniteit van Marokko over de 

Westelijke Sahara nooit door het 

internationaal recht is erkend; eist dat de 

Commissie en de Raad de 

associatieovereenkomst tussen de EU en 

het Koninkrijk Marokko, samen met de 

aan Marokko toegekende geavanceerde 

status, opschorten tot Marokko het 

internationale recht naleeft, met name de 

VN-resoluties waarin wordt opgeroepen 

tot een referendum over zelfbeschikking 

in de Westelijke Sahara en tot voltooiing 

van het dekolonisatieproces, zodat er een 

einde komt aan de bezetting door 

Marokko; 
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