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Pozmeňujúci návrh  3 

Heidi Hautala, Bodil Valero, Florent Marcellesi 

v mene skupiny Verts/ALE 

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 

 

Správa A8-0478/2018 

Marietje Schaake 

Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode 

(uznesenie) 

(2018/0256M(NLE)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. zdôrazňuje, že pre Parlament je 

kľúčovým kritériom pred udelením súhlasu 

s dohodou zabezpečiť zavedenie 

mechanizmu, ktorý umožní colným 

orgánom členských štátov získať prístup k 

spoľahlivým informáciám o výrobkoch 

pochádzajúcich zo Západnej Sahary a 

dovážaných do EÚ, a to v plnom súlade s 

colnými predpismi EÚ; zdôrazňuje, že 

takýto mechanizmus poskytne podrobné a 

rozčlenené štatistické údaje o takomto 

vývoze, ktoré budú poskytované včas; 

uznáva úsilie, ktoré Komisia a Maroko 

vynaložili s cieľom pokúsiť sa nájsť 

riešenie tejto požiadavky, a vyzýva ich, aby 

takýto mechanizmus zaviedli; vyzýva 

Komisiu, aby využila všetky nápravné 

opatrenia, ktoré má k dispozícii, ak by 

vykonávanie dohody nebolo uspokojivé; 

26. zdôrazňuje, že pre Parlament je 

kľúčovým kritériom pred udelením súhlasu 

s dohodou zabezpečiť zavedenie 

spoľahlivého mechanizmu 

vysledovateľnosti, ktorý umožní 

spotrebiteľom v EÚ a členským štátom 

jasne rozpoznať výrobky pochádzajúce zo 

Západnej Sahary a dovážané do EÚ, a to v 

plnom súlade s colnými predpismi EÚ a 

právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany 

spotrebiteľa; vyzýva Komisiu, aby využila 

všetky nápravné opatrenia, ktoré má k 

dispozícii, ak by vykonávanie dohody 

nebolo uspokojivé; žiada Komisiu, aby 

Parlamentu predložila výročné 

hodnotenie na posúdenie súladu tohto 

mechanizmu s colnými predpismi EÚ a 

právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany 

spotrebiteľov;  

Or. en 

 

 


