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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om, at Marokko er en privilegeret EU-partner blandt de sydlige nabolande, med 
hvem EU har opbygget et stærkt, strategisk og langvarigt partnerskab omfattende både 
politiske, økonomiske og sociale aspekter såvel som sikkerhed og migration; 
understreger, at Marokko er blevet tilstået avanceret status inden for den europæiske 
naboskabspolitik;

2. understreger, at det er vigtigt, at denne aftale giver garantier med hensyn til 
overholdelse af folkeretten, herunder menneskerettighederne, og at den overholder den 
relevante afgørelse afsagt af EU-Domstolen;

3. minder om, at EU og dens medlemsstater i henhold til artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) er forpligtede til at respektere principperne i De Forenede 
Nationers pagt og folkeretten; understreger i den forbindelse, at artikel 2 i FN-pagten 
indeholder bestemmelser om respekt for princippet om befolkningers ret til 
selvbestemmelse;

4. understreger, at denne aftale ikke indebærer nogen form for anerkendelse af Marokkos 
suverænitet over Vestsahara, der på nuværende tidspunkt i FN-regi betragtes som et 
ikke-selvstyrende område, der i øjeblikket administreres af Kongeriget Marokko, og 
insisterer på, at EU's holdning fortsat er at støtte FN's bestræbelser på at finde en 
retfærdig, varig og gensidigt acceptabel løsning på konflikten i Vestsahara, som vil give 
Vestsaharas befolkning mulighed for selvbestemmelse i overensstemmelse med 
folkeretten, FN-pagten og de relevante FN-resolutioner; gentager derfor sin fulde støtte 
til FN's generalsekretærs personlige udsending for Vestsahara, Horst Köhler, i dennes 
bestræbelser på at få parterne til at genoptage forhandlingerne i FN's regi med henblik 
på at nå frem til en løsning; opfordrer parterne til at genoptage disse forhandlinger uden 
forhåndsbetingelser og i god tro;

5. henleder opmærksomheden på, at der er berammet et møde mellem parterne i konflikten 
i Genève i begyndelsen af december på FN's initiativ og med deltagelse af Algeriet og 
Mauretanien, og udtrykker håb om, at dette møde vil bidrage til en genoptagelsen af 
fredsprocessen;

6. bemærker, at der under den høringsproces, der blev afholdt i Kommissionens og EU-
Udenrigstjenestens regi med en række vestsahariske politiske og socioøkonomiske 
aktører, civilsamfundsorganisationer og andre organisationer og organer fra flertallet af 
de deltagende parters side blev udtrykt tilslutning til de samfundsøkonomiske fordele, 
som den foreslåede toldpræference vil medføre; bemærker, at manglende gennemførelse 
af toldpræferencerne ifølge Kommissionen vil kunne forværre den økonomiske og 
sociale situation for lokalbefolkningen i de berørte områder;

7. understreger, som angivet i Kommissionens rapport, at alle rimelige og mulige skridt er 
taget for at undersøge den berørte befolknings tilslutning til aftalen via disse inklusive 
høringer;
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8. understreger, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten under hele høringsprocessen 
var i løbende kontakt med FN's generalsekretærs personlige udsending for Vestsahara 
og dennes arbejdshold for at sikre, at den foreslåede aftale bidrager til FN's bestræbelser 
på at opnå en varig løsning på konflikten;

9. opfordrer EU til at intensivere sin indsats for at fremme et regionalt samarbejde mellem 
Maghreb-landene, hvad der kun kan få store, positive virkninger i og uden for regionen;

10. påpeger det strategiske behov for, at EU uddyber sit engagement med landene i 
Maghreb-regionen og udvikler sine forbindelser med disse; betragter i denne 
forbindelse en udvidelse af associeringsaftalen som et logisk led i denne strategi;

11. tager udvekslingen af skrivelser til efterretning og anerkender Kommissionens og EU-
Udenrigstjenestens bestræbelser på, inden for rammerne af deres kompetencer, at 
evaluere fordelene for befolkningen og fastslå deres samtykke til denne aftale; 
bemærker, at aftalen indeholder bestemmelser om en gensidig og regelmæssig 
udveksling af oplysninger mellem EU og Marokko; opfordrer Kommissionens 
tjenestegrene til sammen med de marokkanske myndigheder at indføre de mest 
velfungerende mekanismer til teknisk indsamling af informationer om produkter med 
oprindelse i Vestsahara;

12. minder om, at Unionens optræden på internationalt plan i henhold til artikel 21 i TEU 
bygger på principperne om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og 
de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed samt respekt for 
principperne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten; bemærker derfor, at der kun 
kan gives godkendelse, når der klart kan påvises en intention om at forbedre 
menneskerettighedssituationen.
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