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EU–Marokkó megállapodás az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének 

módosításáról (állásfoglalás) 

(2018/0256M(NLE)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. hangsúlyozza,  hogy a Parlament 

számára kulcsfontosságú kritérium, mielőtt 

hozzájárulását adja a megállapodáshoz, 

annak biztosítása, hogy mechanizmust 

vezessenek be a tagállami vámhatóságok 

számára abból a célból, hogy megbízható 

információkhoz férjenek hozzá a Nyugat-

Szaharából származó és az EU-ba importált 

termékekre vonatkozóan, teljes 

összhangban az uniós 

vámjogszabályokkal; hangsúlyozza, hogy 

egy ilyen mechanizmus kellő időben 

biztosított, részletes és lebontott statisztikai 

adatokat bocsát majd rendelkezésre a 

szóban forgó kivitelekről; elismeri a 

Bizottság és Marokkó által annak 

érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 

megpróbáljanak megoldást találni erre a 

kérésre, és felhívja őket, hogy hajtsák 

végre ezt a mechanizmust; felhívja a 

Bizottságot, hogy alkalmazza a 

rendelkezésre álló valamennyi korrekciós 

intézkedést, amennyiben a megállapodás 

végrehajtása nem volna kielégítő; 

26. hangsúlyozza,  hogy a Parlament 

számára kulcsfontosságú kritérium, mielőtt 

hozzájárulását adja a megállapodáshoz, 

annak biztosítása, hogy megbízható 

nyomonkövethetőségi mechanizmust 

vezessenek be abból a célból, hogy az 

uniós fogyasztók és tagállamok 

egyértelműen azonosíthassák a Nyugat-

Szaharából származó és az EU-ba importált 

termékeket, teljes összhangban az uniós 

fogyasztóvédelmi és vámjogszabályokkal; 

felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza a 

rendelkezésre álló valamennyi korrekciós 

intézkedést, amennyiben a megállapodás 

végrehajtása nem volna kielégítő; felhívja 

a Bizottságot, hogy nyújtson be a 

Parlamentnek éves értékelést e 

mechanizmus az uniós fogyasztóvédelmi 

és vámjogszabályoknak való 

megfeleléséről;  
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