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Relatório A8-0478/2018 

Marietje Schaake 

Acordo entre a UE e o Reino de Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao 

Acordo Euro-Mediterrânico (Resolução) 

(2018/0256M(NLE)) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta que um critério-chave para o 

Parlamento, antes de aprovar o acordo, 

consiste em assegurar que será criado um 

mecanismo que permita às autoridades 

aduaneiras dos Estados-Membros ter 

acesso a informações fiáveis sobre os 

produtos originários do Sara Ocidental e 

importados para a UE, em plena 

conformidade com a legislação aduaneira 

da UE;  salienta que um mecanismo desse 

tipo disponibilizará dados estatísticos 

pormenorizados e desagregados 

fornecidos em tempo útil sobre as 

referidas exportações;  reconhece os 

esforços envidados pela Comissão e por 

Marrocos para tentar encontrar uma 

solução para esta solicitação e exorta-os a 

aplicarem o referido mecanismo; insta a 

Comissão a utilizar todas as medidas 

corretivas disponíveis caso a aplicação do 

acordo não seja satisfatória; 

26. Salienta que um critério-chave para o 

Parlamento, antes de aprovar o acordo, 

consiste em assegurar que é criado um 

mecanismo fiável de rastreabilidade, a fim 

de que os consumidores da UE e os 

Estados-Membros possam identificar 

claramente os produtos originários do Sara 

Ocidental e importados para a UE, em 

plena conformidade com a legislação 

aduaneira e com a legislação em matéria 

de proteção dos consumidores da UE; 
insta a Comissão a utilizar todas as 

medidas corretivas disponíveis caso a 

aplicação do acordo não seja satisfatória; 

insta a Comissão a apresentar ao 

Parlamento uma avaliação anual para 

aferir a conformidade deste mecanismo 

com a legislação aduaneira e com a 

legislação em matéria de proteção dos 

consumidores da UE;  

Or. en 
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