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Amendamentul 3 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 
Sabine Lösing, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul Ea (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât Marocul este cel mai mare 
beneficiar al fondurilor UE dintre țările 
din sudul Mediteranei; întrucât 
Mohammed VI este acționar majoritar al 
Societății naționale de investiții (SNI), cel 
mai mare holding privat din Maroc; 
întrucât peste 50% dintre întreprinderile 
listate la bursa din Casablanca au 
legături cu familia regală marocană; 
întrucât în 2012 datoria publică a 
Marocului a ajuns la 71% din PIB-ul său; 
întrucât, între 1983 și 2011, Marocul a 
returnat peste 115 miliarde de dolari SUA 
în contul datoriei externe, de 8 ori mai 
mult decât datoria sa inițială, și mai 
trebuie să plătească 23 de miliarde de 
dolari SUA; întrucât Marocul ocupă 
ilegal Sahara de Vest; 
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Amendamentul 4 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 
Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că, pe lângă semnificația sa 

economică, returnarea activelor necuvenite 
furate de foști dictatori și regimurile lor 
către țările Primăverii arabe aflate în 

tranziție este un imperativ moral și juridic 
și are o miză politică importantă, având în 
vedere implicațiile legate de faptul că se 
reinstaurează justiția și responsabilitatea în 
spiritul democrației și al statului de drept, 

precum și în spiritul angajamentului și 
credibilității politice ale UE, reprezentând, 
așadar, o dimensiune esențială a 

parteneriatului Uniunii cu vecinătatea sa 
sudică, mai ales cu Egiptul, Libia și 

Tunisia; 

1. subliniază că, pe lângă semnificația sa 

economică, returnarea activelor necuvenite 
furate de foști dictatori și regimurile lor 
către țările Primăverii arabe aflate în 

tranziție este un imperativ moral și juridic 
și are o miză politică importantă, având în 
vedere implicațiile legate de faptul că se 
reinstaurează justiția și responsabilitatea în 
spiritul democrației și al statului de drept, 

precum și în spiritul angajamentului și 
credibilității politice ale UE, reprezentând, 
așadar, o dimensiune esențială a 

parteneriatului Uniunii cu vecinătatea sa 
sudică, mai ales cu Egiptul, Libia și 

Tunisia; consideră, totuși, că problema 
datoriei acestor țări este crucială, iar 
recuperarea activelor este o componentă 
vitală pentru soluționarea problemei 
reprezentate de datoria odioasă și 
ilegitimă;  

Or. en 
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Amendamentul 5 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 
Sabine Lösing, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. condamnă sprijinul pe care Uniunea 
Europeană, în special anumite guverne 
ale statelor membre, l-a oferit timp de 
decenii acestor regimuri; atrage atenția că 
aceste regimuri au profitat de 
complicitatea și sprijinul Statelor Unite și 
Uniunii Europene sub pretextul protecției 
împotriva islamismului; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 
Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 b (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1b. reamintește considerentul 6 din 
rezoluția sa din 10 mai 2021, în care 
datoria externă publică a țărilor din 
Africa de Nord și Orientul Mijlociu este 
calificată drept „datorie odioasă”, având 
în vedere faptul că a fost acumulată de 
regimuri dictatoriale, în principal pentru 
îmbogățirea personală a elitelor politice și 
economice și pentru cumpărarea de arme, 
fiind utilizată, în numeroase cazuri, 
pentru a oprima propriile lor populații; 
solicită, prin urmare, reanalizarea acestei 
datorii, în special acea parte a ei care este 
legată de cheltuielile pentru arme; 

Or. en 



 

AM\936845RO.doc PE509.814v01-00 } 

 PE509.815v01-00 } 

 PE509.820v01-00 } 

 PE509.821v01-00 } 
 PE509.822v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
20.5.2013  B7-0188/2013 }  
 B7-0189/2013 }  

 B7-0192/2013 }  
 B7-0193/2013 }  

 B7-0194/2013 } RC1/Am. 7 

Amendamentul 7 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 
Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 c (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1c. sprijină toate auditurile conduse de 
cetățeni în vederea identificării și anulării 
necondiționate a tuturor datoriilor 
odioase și ilegitime; respinge, în acest 
sens, toate schimburile de creanțe sau 
conversiunea datoriilor, utilizate pentru a 
spăla aceste fonduri; consideră că 
guvernele ar trebui, de asemenea, să 
solicite creditorilor lor să răspundă pentru 
acțiunile lor ilicite și să ceară daune 
pentru prejudiciul creat; îndeamnă toate 
guvernele, atât din sud, cât și din nord, să 
se implice în astfel de audituri ale 
datoriilor, așa cum au făcut Norvegia și 
Ecuadorul în 2006; 

Or. en 
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Amendamentul 8 
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 
Sabine Lösing, Paul Murphy 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
Recuperarea activelor de către țările Primăverii arabe aflate în tranziție 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 3 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. consideră că regimul din Maroc este 
corupt și represiv, fiind similar 
regimurilor lui Mubarak și Ben Ali; 
sprijină mișcarea femeilor marocane care 
luptă împotriva organizațiilor abuzive de 
microfinanțare finanțate de FMI; 
reafirmă faptul că suveranitatea 
Marocului asupra Saharei de Vest nu a 
fost niciodată recunoscută de dreptul 
internațional; solicită Comisiei și 
Consiliului să suspende acordul de 
asociere dintre UE și Regatul Marocului, 
precum și statutul avansat acordat 
Marocului, până când regatul va respecta 
dreptul internațional, în special rezoluțiile 
ONU care solicită un referendum privind 
autodeterminarea în Sahara de Vest și 
completarea procesului de decolonizare, 
punând astfel capăt ocupației de către 
Maroc;  

Or. en 

 


