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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že hlavním kritériem pro 

to, aby Parlament dohodu schválil, je 

zajistit, aby byl zaveden mechanismus, 

který umožní celním orgánům členských 

států přístup ke spolehlivým informacím o 

o tom, zda výrobky pocházející ze Západní 

Sahary, které jsou dováženy do EU, jsou v 

naprostém souladu s celními předpisy EU; 

zdůrazňuje, že takový mechanismus 

poskytne k dispozici podrobné 

a rozčleněné statistické údaje, které budou 

včas k dispozici; oceňuje úsilí, které 

Komise a Maroko za tímto účelem 

vynaložily s cílem nalézt proveditelné 

řešení, a vyzývá je, aby se na něm 

urychleně dohodly; vyzývá Komisi, aby 

využila veškerá nápravná opatření, která 

jsou k dispozici, pokud by provádění této 

dohody nebylo uspokojivé; 

26. zdůrazňuje, že hlavním kritériem pro 

to, aby Parlament dohodu schválil, je 

zavedení spolehlivého mechanismu 

sledovatelnosti, který spotřebitelům v EU 

a členským státům umožní jasně 

rozpoznat výrobky pocházející ze Západní 

Sahary, které jsou dováženy do EU, a který 

je v naprostém souladu s celními předpisy 

EU a právními předpisy EU na ochranu 

spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby využila 

veškerá nápravná opatření, která jsou 

k dispozici, pokud by provádění této 

dohody nebylo uspokojivé; vyzývá Komisi, 

aby Parlamentu předložila výroční 

posouzení souladu tohoto mechanismu 

s celními předpisy EU a právními předpisy 

EU na ochranu spotřebitelů;  
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