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Amendement  3 

Heidi Hautala, Bodil Valero, Florent Marcellesi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eric Andrieu, Ana Gomes, Julie Ward, Miriam Dalli, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Eugen Freund, 

Karoline Graswander-Hainz, Isabelle Thomas, Nicola Caputo, Flavio Zanonato, 

Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri, 

Maria Arena, Norbert Neuser, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Renata Briano 

 

Verslag A8-0478/2018 

Marietje Schaake 

Overeenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-

mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie) 

(2018/0256M(NLE)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26.  benadrukt dat een kerncriterium 

voor instemming met de overeenkomst 

door het Parlement is dat erop wordt 

toegezien dat er een mechanisme in 

werking wordt gesteld waardoor de 

douaneautoriteiten van de lidstaten 

toegang hebben tot betrouwbare 

informatie over producten die afkomstig 

zijn uit de Westelijke Sahara en in de EU 

worden ingevoerd, in volledige 

overeenstemming met de douanewetgeving 

van de EU; benadrukt dat een dergelijk 

mechanisme tijdig gedetailleerde en 

uitgesplitste statistische gegevens over 

dergelijke uitvoer beschikbaar zal maken; 

erkent de inspanningen van de Commissie 

en Marokko om hiervoor een oplossing te 

vinden, en verzoekt hen snel een dergelijk 

mechanisme in te voeren; verzoekt de 

Commissie van alle beschikbare 

corrigerende maatregelen gebruik te maken 

als de tenuitvoerlegging van de 

overeenkomst niet bevredigend is; 

26.  benadrukt dat een kerncriterium 

voor instemming met de overeenkomst 

door het Parlement is dat erop wordt 

toegezien dat er een betrouwbaar 

traceringsmechanisme in werking is 

waardoor de consumenten in de EU en de 

lidstaten ondubbelzinnig kunnen 

vaststellen welke producten afkomstig zijn 

uit de Westelijke Sahara en in de EU 

worden ingevoerd, in volledige 

overeenstemming met de douanewetgeving 

en de wetgeving inzake 

consumentenbescherming van de EU; 
verzoekt de Commissie van alle 

beschikbare corrigerende maatregelen 

gebruik te maken als de tenuitvoerlegging 

van de overeenkomst niet bevredigend is; 

vraagt de Commissie aan het Parlement 

een jaarlijkse beoordeling te doen 

toekomen van de conformiteit van dit 

mechanisme met de douanewetgeving en 

de wetgeving inzake 

consumentenbescherming van de EU;  

Or. en 
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