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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че Мароко е привилегирован партньор на ЕС от южното съседство, с 
когото ЕС e изградил силно и дълготрайно партньорство, което обхваща 
политически, икономически и социални аспекти, както и сигурността и 
миграцията; подчертава, че на Мароко е предоставен напреднал статут в рамките 
на Европейската политика за съседство (ЕПС);

2. подчертава, че е важно настоящото споразумение да съдържа гаранции по 
отношение на зачитането на международното право, включително на правата на 
човека, както и да следва съответното решение на Съда на Европейския съюз;

3. припомня задължението съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз 
(Договора за ЕС), в който се посочва, че ЕС и държавите членки трябва да спазват 
принципите на Устава на ООН и международното право; подчертава в тази 
връзка, че член 2 от Устава на ООН включва спазването на принципа на 
самоопределение на народите;

4. подчертава, че настоящото споразумение не предполага признаване под никаква 
форма на суверенитета на Мароко над Западна Сахара, територия понастоящем 
включена от ООН в списъка на несамоуправляващите се територии, големи части 
от която днес се управляват от Кралство Мароко, и настоява, че позицията на ЕС 
продължава да бъде в подкрепа на усилията на ООН за осигуряване на трайно и 
взаимно приемливо решение на конфликта в Западна Сахара, което предвижда 
самоопределянето на народа на Западна Сахара в съответствие с международното 
право, Устава на ООН и съответните резолюции на ООН; заявява следователно 
отново пълната си подкрепа за усилията на личния пратеник на генералния 
секретар на ООН за Западна Сахара, г-н Хорст Кьолер, за подпомагане на 
усилията за връщане на страните на масата на преговорите на ООН с цел 
постигане на такова решение; призовава страните да подновят тези преговори без 
предварителни условия и с добра воля;

5. изразява надежда, че срещата на страните по конфликта в началото на декември в 
Женева, която се организира по инициатива на ООН и в която участват Алжир и 
Мавритания, ще допринесе за подновяването на мирния процес;

6. отбелязва, че по време на приобщаващите консултации, водени от Комисията и 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с различни политически и 
социално-икономически действащи лица от Западна Сахара, организации на 
гражданското общество и други организации и органи, е била изразена подкрепа 
от мнозинството участващи страни за социално-икономическите ползи, които 
предложените тарифни преференции биха донесли; отбелязва, че според 
Комисията неприлагането на тарифни преференции може да влоши 
икономическото и социалното положение на местното население във въпросните 
територии;

7. подчертава, че според доклада на Комисията в рамките на тези приобщаващи 
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консултации са били предприети всички разумни и осъществими стъпки за 
проучване на съгласието на засегнатото население;

8. подчертава, че в процеса на консултации Комисията и ЕСВД са поддържали 
редовен контакт с екипа на личния пратеник на Генералния секретар на ООН за 
Западна Сахара, за да гарантират, че предложеното споразумение е в подкрепа на 
усилията на ООН за постигане на трайно уреждане на конфликта;

9. призовава ЕС да положи повече усилия за насърчаване на регионалното 
сътрудничество между държавите от Магреб, което може да има само огромни по 
своя мащаб положителни последици за региона и извън него;

10. подчертава стратегическата необходимост ЕС да се ангажира по-тясно с 
държавите от Магреб и да развива връзките си с тях; разглежда в този контекст 
разширяването на Споразумението за асоцииране като логичен компонент на тази 
стратегия;

11. взема под внимание размяната на писма и отчита усилията на Комисията и на 
ЕСВД да оценят, в рамките на своята компетентност, ползата от това 
споразумение за населението и да се уверят в съгласието на населението за 
сключването му; отбелязва, че в споразумението се предвижда взаимен и редовен 
обмен на информация между ЕС и Мароко; приканва службите на Комисията да 
въведат, заедно с мароканските органи, най-добрия технически механизъм за 
събиране на информация относно продуктите, идващи от Западна Сахара;

12. припомня, че съгласно член 21 от Договора за ЕС дейността на Съюза на 
международната сцена се ръководи от принципите на демокрацията, правовата 
държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните 
свободи и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените 
нации и международното право; отбелязва поради това, че съгласие може да бъде 
дадено само когато е показано ясно намерение за подобряване на положението с 
правата на човека.
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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