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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. τονίζει ότι βασικό κριτήριο 

προκειμένου το Κοινοβούλιο να δώσει τη 

συναίνεσή του στη συμφωνία είναι να 

εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί ένας 

μηχανισμός ώστε οι τελωνειακές αρχές 

των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε 

αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τα 

προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική 

Σαχάρα και εισάγονται στην ΕΕ, σε πλήρη 

συμμόρφωση με την τελωνειακή 

νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι ένας τέτοιος 

μηχανισμός θα εξασφαλίσει την έγκαιρη 

διάθεση λεπτομερών και αναλυτικών 

στατιστικών στοιχείων για τις εξαγωγές 

αυτές· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλουν η Επιτροπή και το Μαρόκο 

για την εξεύρεση λύσης στο αίτημα αυτό 

και τους καλεί να εφαρμόσουν έναν τέτοιο 

μηχανισμό· καλεί την Επιτροπή να 

χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα 

διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση που η 

εφαρμογή της συμφωνίας δεν αποβεί 

ικανοποιητική· 

26. τονίζει ότι βασικό κριτήριο 

προκειμένου το Κοινοβούλιο να δώσει τη 

συναίνεσή του στη συμφωνία είναι να 

εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται ένας 

αξιόπιστος μηχανισμός ιχνηλασιμότητας 

ούτως ώστε οι καταναλωτές και τα κράτη 

μέλη της ΕΕ να εντοπίζουν σαφώς τα 

προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική 

Σαχάρα και εισάγονται στην ΕΕ, σε πλήρη 

συμμόρφωση με την τελωνειακή 

νομοθεσία και τη νομοθεσία για την 

προστασία των καταναλωτών της ΕΕ· 

καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα 

τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα, σε 

περίπτωση που η εφαρμογή της συμφωνίας 

δεν αποβεί ικανοποιητική· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο 

ετήσια αξιολόγηση για την εκτίμηση της 

συμμόρφωσης του εν λόγω μηχανισμού 

με την τελωνειακή νομοθεσία και τη 

νομοθεσία για την προστασία των 

καταναλωτών της ΕΕ·  
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