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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat Marokko een bevoorrechte partner van de EU in het zuidelijk 
nabuurschap is, waarmee de EU een sterk, strategisch en langdurig partnerschap heeft 
opgebouwd dat betrekking heeft op politieke, economische en maatschappelijke 
vraagstukken, evenals op veiligheid en migratie; benadrukt dat Marokko een 
geavanceerde status is toegekend binnen het Europese nabuurschapsbeleid (ENB);

2. benadrukt dat er in het kader van deze overeenkomst waarborgen moeten worden 
gegeven wat betreft de eerbiediging van het internationaal recht, met inbegrip van de 
mensenrechten, en dat de overeenkomst in overeenstemming moet zijn met het 
desbetreffende arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

3. wijst op de verplichting voor de EU en haar lidstaten op grond van artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) om de beginselen van het Handvest van 
de Verenigde Naties en het internationaal recht te eerbiedigen; benadrukt in dit verband 
dat artikel 2 van het Handvest van de Verenigde Naties onder andere betrekking heeft 
op eerbiediging van het beginsel van zelfbeschikking van volkeren;

4. benadrukt dat deze overeenkomst niet betekent dat de soevereiniteit van Marokko over 
de Westelijke Sahara, dat momenteel bij de Verenigde Naties als niet-zelfbesturend 
gebied geregistreerd staat en waarvan grote delen momenteel door het Koninkrijk 
Marokko worden bestuurd, op welke manier dan ook wordt erkend, en benadrukt dat het 
standpunt van de EU blijft dat de inspanningen van de VN worden ondersteund om te 
komen tot een rechtvaardige, duurzame en wederzijds aanvaardbare oplossing voor het 
conflict in de Westelijke Sahara waarmee wordt voorzien in de zelfbeschikking van het 
volk van de Westelijke Sahara, overeenkomstig het internationaal recht, het VN-
Handvest en de VN-resoluties over deze kwestie; herhaalt dan ook zijn volledige steun 
aan de persoonlijk gezant van de secretaris-generaal van de VN voor de Westelijke 
Sahara, de heer Horst Köhler, in zijn inspanningen om de partijen terug naar de 
onderhandelingstafel van de VN te helpen om tot een dergelijke oplossing te komen; 
roept de partijen op deze onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf en te goeder 
trouw te hervatten;

5. hoopt dat de bijeenkomst van de bij het conflict betrokken partijen begin december in 
Genève, op initiatief van de Verenigde Naties en met deelname van Algerije en 
Mauritanië, zal bijdragen tot de hervatting van het vredesproces;

6. merkt op dat tijdens inclusieve raadplegingen onder leiding van de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) met een reeks politieke en sociaal-
economische spelers uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke organisaties en andere 
organisaties en organen, er door de meerderheid van de deelnemende partijen steun is 
uitgedrukt voor de sociaal-economische voordelen van de voorgestelde 
tariefpreferenties; merkt op dat de niet-uitvoering van tariefpreferenties volgens de 
Commissie de economische en sociale situatie van de lokale bevolking in de betrokken 
gebieden zou kunnen verslechteren;
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7. benadrukt, zoals wordt verklaard in het verslag van de Commissie, dat alle redelijke en 
haalbare stappen zijn ondernomen om navraag te doen naar de instemming van de 
betrokken bevolking door middel van deze inclusieve raadplegingen;

8. onderstreept dat de Commissie en de EDEO gedurende het gehele raadplegingsproces 
regelmatig contact onderhielden met het team van de persoonlijk gezant van de 
secretaris-generaal van de VN voor de Westelijke Sahara, om te waarborgen dat de 
inspanningen van de VN om te komen tot een duurzame oplossing door middel van de 
voorgestelde overeenkomst worden gesteund;

9. roept de EU ertoe op zich meer in te zetten voor de bevordering van regionale 
samenwerking tussen de Maghreb-landen, die alleen kan leiden tot enorme positieve 
gevolgen voor de regio en daarbuiten;

10. wijst op de strategische noodzaak voor de EU om meer te werken met de Maghreb-
landen en de banden met deze landen te ontwikkelen; ziet de uitbreiding van de 
associatieovereenkomst binnen deze context als een logisch onderdeel van deze 
strategie;

11. neemt kennis van de briefwisseling en erkent de inspanningen van de Commissie en de 
EDEO om binnen hun bevoegdheidsterrein de voordelen voor de bevolking te 
beoordelen en ervoor te zorgen dat deze met de overeenkomst instemt; merkt op dat de 
overeenkomst voorziet in een wederzijdse en regelmatige uitwisseling van informatie 
tussen de EU en Marokko; verzoekt de diensten van de Commissie om met de 
Marokkaanse autoriteiten het beste mechanisme op te richten om langs technische weg 
informatie te verzamelen over producten uit de Westelijke Sahara;

12. herinnert eraan dat het optreden van de Unie op het internationaal toneel krachtens 
artikel 21 VEU moet worden geleid door de beginselen van de democratie, de 
rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden en de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties en het internationaal recht; merkt dan ook op dat er alleen instemming 
kan worden gegeven als er blijk wordt gegeven van een duidelijk voornemen om de 
mensenrechtensituatie te verbeteren.
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