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Betänkande A8-0478/2018 

Marietje Schaake 

Avtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet 

(resolution) 

(2018/0256M(NLE)) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet betonar att ett 

centralt kriterium för att parlamentet ska ge 

sitt medgivande till avtalet är att säkerställa 

att en mekanism kommer att inrättas, så 

att medlemsstaternas tullmyndigheter har 

tillgång till tillförlitlig information om 
produkter som har ursprung i Västsahara 

och som importeras till EU, i fullständig 

överensstämmelse med EU:s 

tullagstiftning. Parlamentet betonar att en 

sådan mekanism kommer att 

tillgängliggöra detaljerade och uppdelade 

statistiska uppgifter som lämnas i rätt tid 

om sådan export. Parlamentet är medvetet 

om de ansträngningar som gjorts av 

kommissionen och Marocko för att finna 

en lösning på denna begäran och 

uppmanar dem att införa en sådan 

mekanism. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att använda alla tillgängliga 

korrigerande åtgärder om genomförandet 

av avtalet inte skulle vara tillfredsställande. 

26. Europaparlamentet betonar att ett 

centralt kriterium för att parlamentet ska ge 

sitt medgivande till avtalet är att säkerställa 

att en tillförlitlig spårbarhetsmekanism är 

inrättad, så att EU:s konsumenter och 

medlemsstater tydligt kan se vilka 
produkter som har ursprung i Västsahara 

och som importeras till EU, i fullständig 

överensstämmelse med EU:s tull- och 

konsumentskyddslagstiftning. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att använda alla 

tillgängliga korrigerande åtgärder om 

genomförandet av avtalet inte skulle vara 

tillfredsställande. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att för parlamentet lägga 

fram en årlig utvärdering för att bedöma 

om denna mekanism är förenlig med 

EU:s tull- och 

konsumentskyddslagstiftning.  
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