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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază că un criteriu esențial 

pentru ca Parlamentul să își dea 

consimțământul pentru acord este 

garantarea instituirii unui mecanism pentru 

autoritățile vamale ale statelor membre, 

prin care să aibă acces la informații fiabile 

privind produsele originare din Sahara 

Occidentală și importate în UE, cu 

respectarea deplină a legislației vamale a 

UE; subliniază că un astfel de mecanism va 

pune la dispoziție date statistice detaliate și 

defalcate, furnizate în timp util cu privire la 

aceste exporturi; recunoaște eforturile 

depuse de Comisie și de Maroc pentru a 

încerca să găsească o soluție la această 

cerere și le invită să introducă un astfel de 

mecanism; invită Comisia să folosească 

toate măsurile corective disponibile în 

cazul în care punerea în aplicare a 

acordului nu este satisfăcătoare; 

26. subliniază că un criteriu esențial 

pentru ca Parlamentul să își dea 

consimțământul pentru acord este 

garantarea instituirii unui mecanism pentru 

autoritățile vamale ale statelor membre, 

prin care să aibă acces la informații fiabile 

privind produsele originare din Sahara 

Occidentală și importate în UE, cu 

respectarea deplină a legislației vamale a 

UE; subliniază că un astfel de mecanism va 

pune la dispoziție date statistice detaliate și 

defalcate, furnizate în timp util cu privire la 

aceste exporturi; regretă faptul că a durat 

mult timp până când Comisia și Marocul 

au convenit asupra unui astfel de 

mecanism și invită Comisia să folosească 

toate măsurile corective disponibile în 

cazul în care punerea în aplicare a 

acordului nu este satisfăcătoare; invită 

Comisia să prezinte Parlamentului o 

evaluare anuală a conformității acestui 

mecanism cu legislația UE în domeniul 

vamal; 

Or. en 

 

 


