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Poprawka  3 

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

Sabine Lösing, Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie 

arabskiej wiosny 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, Ŝe Maroko jest 
największym beneficjentem funduszy UE 
spośród krajów południowego regionu 
Morza Śródziemnego; mając na uwadze, 
Ŝe Muhammad VI posiada większość 
udziałów w Narodowej Spółce 
Inwestycyjnej (SNI) – największej w 
Maroku prywatnej spółce holdingowej; 
mając na uwadze, Ŝe ponad 50% 
przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w 
Casablance ma powiązania z marokańską 
rodziną królewską; mając na uwadze, Ŝe 
zadłuŜenie publiczne Maroka w 2012 r. 
osiągnęło 71% PKB; mając na uwadze, Ŝe 
w latach 1983–2011 spłaty długu 
zagranicznego Maroka wyniosły ponad 
115 miliardów USD, tj. ośmiokrotną 
wartość pierwotnego zadłuŜenia, oraz 
mając na uwadze, Ŝe Maroko ma jeszcze 
do spłacenia 23 miliardy USD; mając na 
uwadze, Ŝe Maroko nielegalnie okupuje 
Saharę Zachodnią; 
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Poprawka  4 

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

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie 

arabskiej wiosny 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, Ŝe poza wymiarem 

ekonomicznym zwrot sprzeniewierzonego 

mienia skradzionego przez byłych 

dyktatorów i ich reŜimy krajom, w których 

zachodzą przemiany zapoczątkowane w 

czasie arabskiej wiosny, jest moralnym i 

prawnym obowiązkiem oraz wysoce 

polityczną kwestią, poniewaŜ oznacza 

przywrócenie sprawiedliwości i 

odpowiedzialności w duchu demokracji i 

praworządności, a takŜe polityczne 

zaangaŜowanie i wiarygodność UE, przez 

co stanowi jeden z najwaŜniejszych 

elementów partnerstwa UE z jej 

południowymi sąsiadami, zwłaszcza z 

Egiptem, Libią i Tunezją; 

1. podkreśla, Ŝe poza wymiarem 

ekonomicznym zwrot sprzeniewierzonego 

mienia skradzionego przez byłych 

dyktatorów i ich reŜimy krajom, w których 

zachodzą przemiany zapoczątkowane w 

czasie arabskiej wiosny, jest moralnym i 

prawnym obowiązkiem oraz wysoce 

polityczną kwestią, poniewaŜ oznacza 

przywrócenie sprawiedliwości i 

odpowiedzialności w duchu demokracji i 

praworządności, a takŜe polityczne 

zaangaŜowanie i wiarygodność UE, przez 

co stanowi jeden z najwaŜniejszych 

elementów partnerstwa UE z jej 

południowymi sąsiadami, zwłaszcza z 

Egiptem, Libią i Tunezją; uwaŜa, Ŝe 
kwestia zadłuŜenia tych krajów ma jednak 
podstawowe znaczenie, a odzyskanie 
mienia stanowi istotny aspekt rozwiązania 
problemu niegodziwego i bezprawnego 
długu;   
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Poprawka  5 

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

Sabine Lösing, Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie 

arabskiej wiosny 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. potępia wsparcie, jakiego przez 
dziesięciolecia Unia Europejska, a 
zwłaszcza rządy niektórych państw 
członkowskich udzielały tym reŜimom; 
zwraca uwagę na ciche przyzwolenie i 
poparcie, jakimi cieszyły się te reŜimy ze 
strony Stanów Zjednoczonych i Unii 
Europejskiej pod pretekstem ochrony 
przed islamizmem; 

Or. en 
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Poprawka  6 

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

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie 

arabskiej wiosny 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1b. przypomina ust. 6 swojej rezolucji z 
dnia 10 maja 2012 r., w którym określono 
zewnętrzny dług publiczny krajów Afryki 
Północnej i Bliskiego Wschodu jako 
„niegodziwy dług”, z uwagi na to, Ŝe 
powstał on za panowania reŜimów 
dyktatorskich w przewaŜającej mierze 
wskutek osobistego wzbogacenia się elity 
politycznej i gospodarczej oraz poprzez 
zakup broni, która często była 
wykorzystywana do ciemięŜenia własnej 
ludności; z tego powodu wzywa do 
ponownego rozpatrzenia kwestii tego 
długu, zwłaszcza jego części związanej z 
wydatkami na zbrojenia; 

Or. en 
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Poprawka  7 

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

Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie 

arabskiej wiosny 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1c. popiera wszystkie audyty długu 
prowadzone przez obywateli w celu 
wykrycia i bezwarunkowego anulowania 
wszystkich niegodziwych i bezprawnych 
długów; odrzuca zatem wszelkie zamiany 
lub konwersje zadłuŜenia wykorzystywane 
do prania takich środków pienięŜnych; 
uwaŜa, Ŝe rządy powinny równieŜ zaŜądać 
od swoich wierzycieli rozliczenia się z 
nielegalnych działań i domagać się 
odszkodowania za wyrządzone szkody; 
nalega na wszystkie rządy, zarówno na 
Południu, jak i na Północy, aby 
zaangaŜowały się w taki audyt długów, 
podobnie jak uczyniono to w Norwegii i 
Ekwadorze w 2006 r.; 
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Poprawka  8 

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

Sabine Lösing, Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie 

arabskiej wiosny 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. uwaŜa, Ŝe reŜim w Maroku jest 
skorumpowany i represyjny oraz 
przypomina reŜimy Mubaraka i Ben 
Aliego; popiera ruch kobiet marokańskich 
walczących przeciwko naduŜywającym 
swojej pozycji organizacjom, które 
udzielają mikrokredytów finansowanych 
przez MFW; ponownie stwierdza, Ŝe 
zwierzchnictwo Maroka nad Saharą 
Zachodnią nigdy nie zostało uznane przez 
prawo międzynarodowe; domaga się od 
Komisji i Rady zawieszenia układu o 
stowarzyszeniu między UE a Królestwem 
Marokańskim, wraz z zaawansowanym 
statusem przyznanym Maroku, do chwili 
spełnienia przez Królestwo Marokańskie 
wymogów prawa międzynarodowego, w 
szczególności rezolucji ONZ wzywających 
do przeprowadzenia referendum w 
sprawie samostanowienia Sahary 
Zachodniej i do zakończenia procesu 
dekolonizacji, co połoŜy kres okupacji 
marokańskiej;  
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