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Изменение  3 

Хейди Хаутала, Бодил Валеро, Флорент Марсейеси 

от името на групата Verts/ALE 

Ерик Андрийо, Ана Гомеш, Джули Уорд, Мириам Дали, Кристин Рево Д'Алон 

Бонфоа, Едуар Мартен, Карин Каденбах, Ойген Фройнд, Каролине 

Грасвандер-Хайнц, Изабел Тома, Никола Капуто, Флавио Дзанонато, Тереза 

Грифин, Катлен Ван Бремпт, Уаджид Хан, Пиер Антонио Панцери, Мария Арена, 

Норберт Нойзер, Карин Глоанек Морен, Тибор Сани, Масимо Паолучи, Юте 

Гутеланд, Оле Лудвигсон, Рената Бриано 

 

Доклад A8-0478/2018 

Марите Схаке 

Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-

средиземноморското споразумение (резолюция) 

(2018/0256M(NLE)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че ключов критерий за 

Парламента, преди той да даде своето 

одобрение за споразумението, е да се 

гарантира въвеждането на механизъм, 

който да предоставя на 

митническите органи на държавите 

членки достъп до надеждна 

информация относно продуктите с 

произход от Западна Сахара, които се 

внасят в ЕС, при пълно спазване на 

митническото законодателство на ЕС; 

подчертава, че подобен механизъм ще 

предоставя навременни подробни и 

дезагрегирани статистически данни 

относно този износ; отчита 

усилията, полагани от Комисията и 

Мароко, за намиране на решение на 

това искане и ги призовава да 

приложат такъв механизъм; 

призовава Комисията да използва 

всички налични коригиращи мерки, в 

случай че прилагането на 

споразумението се окаже 

незадоволително; 

26. подчертава, че ключов критерий за 

Парламента, преди той да даде своето 

одобрение за споразумението, е да се 

гарантира въвеждането на надежден 

механизъм за проследяване, чрез който 

потребителите от ЕС и държавите 

членки да могат ясно да разпознават 

продуктите с произход от Западна 

Сахара, които се внасят в ЕС, при пълно 

спазване на митническото 

законодателство на ЕС и на 

законодателството на ЕС за защита 

на потребителите; призовава 

Комисията да използва всички налични 

коригиращи мерки, в случай че 

прилагането на споразумението се 

окаже незадоволително; призовава 

Комисията да представя на 

Парламента годишна оценка на 

съответствието на този механизъм 

със законодателството на ЕС в 

областта на митниците и за защита 

на потребителите;  
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