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Amendement 1
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert eraan dat de Westelijke 
Sahara op de lijst blijft staan van niet-
zelfbesturende gebieden in de zin van 
artikel 73 van het Handvest van de 
Verenigde Naties en dat deze bijzondere 
status krachtens het internationaal recht 
moet worden geëerbiedigd bij welke 
contacten met dit gebied dan ook;

Or. en

Amendement 2
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten de Marokkaanse soevereiniteit 
over de Westelijke Sahara niet erkennen; 
merkt op dat het Hof van Justitie van de 
Europese Unie de eigen en afzonderlijke 
status van het grondgebied van de 
Westelijke Sahara ten opzichte van iedere 
staat, waaronder het Koninkrijk Marokko 
heeft bevestigd;

Or. en

Amendement 3
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat Marokko een 
bevoorrechte partner van de EU in het 
zuidelijk nabuurschap is, waarmee de EU 
een sterk en breed partnerschap heeft 
opgebouwd dat betrekking heeft op 
politieke, economische en 
maatschappelijke vraagstukken, maar ook 
op veiligheid en migratie;

1. benadrukt dat de Europese Unie 
en Marokko al meer dan vijftig jaar 
bouwen aan een lonend en veelzijdig 
partnerschap; herinnert er verder aan dat 
Marokko een bevoorrechte partner van de 
EU in het zuidelijk nabuurschap is 
geworden, waarmee de EU een strategisch 
partnerschap heeft opgebouwd dat 
betrekking heeft op politieke, economische 
en maatschappelijke vraagstukken, evenals 
op veiligheid en migratie;

Or. en

Amendement 4
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat Marokko een 
bevoorrechte partner van de EU in het 
zuidelijk nabuurschap is, waarmee de EU 
een sterk en breed partnerschap heeft 
opgebouwd dat betrekking heeft op 
politieke, economische en 
maatschappelijke vraagstukken, maar ook 
op veiligheid en migratie;

1. herinnert eraan dat Marokko een 
bevoorrechte partner van de EU in het 
zuidelijk nabuurschap is, waarmee de EU 
een sterk en breed partnerschap heeft 
opgebouwd dat betrekking heeft op 
politieke, economische en 
maatschappelijke vraagstukken, maar ook 
op veiligheid en migratie; herhaalt echter 
dat politieke, economische en 
handelsbelangen nooit voorrang mogen 
krijgen boven de eerbiediging en 
waarborging van de mensenrechten en 
het internationaal recht;

Or. es

Amendement 5
Francisco José Millán Mon
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat Marokko een 
bevoorrechte partner van de EU in het 
zuidelijk nabuurschap is, waarmee de EU 
een sterk en breed partnerschap heeft 
opgebouwd dat betrekking heeft op 
politieke, economische en 
maatschappelijke vraagstukken, maar ook 
op veiligheid en migratie;

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

Or. en

Amendement 6
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de Verenigde 
Naties en de EU en haar lidstaten de 
soevereiniteit van het Koninkrijk 
Marokko over de Westelijke Sahara niet 
erkennen; benadrukt dat de Westelijke 
Sahara volgens het Hof van Justitie van 
de EU een eigen en afzonderlijk 
grondgebied vormt ten opzichte van iedere 
staat, waaronder het Koninkrijk 
Marokko; dringt er derhalve op aan dat er 
in de overeenkomst naar behoren 
rekening wordt gehouden met dit 
fundamentele aspect van het arrest van 
het HvJ-EU, met inbegrip van de 
omzetting ervan op het technisch vlak; 
benadrukt verder dat de Westelijke 
Sahara zich op de lijst van niet-
zelfbesturende gebieden van de Verenigde 
Naties bevindt en dat de EU en haar 
lidstaten het wettelijke en politieke kader 
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moeten eerbiedigen dat krachtens het 
internationaal recht van toepassing is op 
zulke gebieden;

Or. en

Amendement 7
Mirja Vehkaperä

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van het 
Koninkrijk Marokko over de Westelijke 
Sahara niet erkennen; benadrukt dat de 
Westelijke Sahara zich op de lijst van niet-
zelfbesturende gebieden van de Verenigde 
Naties bevindt; herinnert eraan dat de 
staten het wettelijke en politieke kader 
moeten eerbiedigen dat krachtens het 
internationaal recht van toepassing is op 
zulke gebieden, met name met betrekking 
tot de exploitatie van de zich daarin 
bevindende natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 8
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de Commissie, 
volgens het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in zijn arrest van 10 
december 2015 inzake de Westelijke 
Sahara, tijdens de gerechtelijke 
procedures voor het Hof heeft verklaard 
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dat zij "de hoedanigheid van het Front 
Polisario van vertegenwoordiger van de 
Sahrawi, welke door de Algemene 
Vergadering van de VN aan hem is 
toegekend" niet betwist;

Or. en

Amendement 9
Anders Sellström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de Westelijke 
Sahara volgens het Hof van Justitie van 
de EU een eigen en afzonderlijk 
grondgebied vormt ten opzichte van iedere 
staat, waaronder het Koninkrijk 
Marokko; dringt er derhalve op aan dat er 
in de overeenkomst naar behoren 
rekening wordt gehouden met dit 
fundamentele aspect van het arrest van 
het HvJ-EU, met inbegrip van de 
omzetting ervan op het technisch vlak;

Or. en

Amendement 10
Anders Sellström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herinnert eraan dat de Verenigde 
Naties en de EU en haar lidstaten de 
soevereiniteit van het Koninkrijk 
Marokko over de Westelijke Sahara niet 
erkennen;

Or. en
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Amendement 11
Anders Sellström

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst op het standpunt dat 
de EU al lang inneemt ter ondersteuning 
van het recht op zelfbeschikking van de 
bevolking van de Westelijke Sahara en 
van de inspanningen van de Verenigde 
Naties ter ondersteuning van de 
uitoefening van dit recht door het 
Sahrawi-volk;

Or. en

Amendement 12
Francisco José Millán Mon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

2. benadrukt dat de Europese Unie en 
het Koninkrijk Marokko in deze 
overeenkomst nadrukkelijk hun 
verbintenis herbevestigen om de
protocollen in overeenstemming met de 
bepalingen van de associatieovereenkomst 
toe te passen met betrekking tot de 
eerbiediging van de fundamentele 
vrijheden en de mensenrechten;

Or. en

Amendement 13
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Javier Nart, Ivo Vajgl, María Teresa 
Giménez Barbat
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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;

Or. en

Amendement 14
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft; 
veroordeelt in dit verband de 
mensenrechtenschendingen in zowel de 
bezette Westelijke Sahara als Marokko, in 
strijd met de mensenrechtenclausule, die 
in juridische zin als een essentieel element 
van de door de Europese Unie 
geratificeerde handelsverdragen wordt 
beschouwd;

Or. es

Amendement 15
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft; 
benadrukt dat de uitbreiding van de 
overeenkomst tot producten van de 
zuidelijke provincies als hefboom kan 
dienen om de sociaal-economische en de 
mensenrechtennormen in dit gebied te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 16
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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 voor 
het Sahrawi-volk en in de gebieden 
waarop deze betrekking heeft en met 
inachtneming van de arresten van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie;

Or. it

Amendement 17
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft, in 
het bijzonder op het gebied van de 
Westelijke Sahara;

Or. de

Amendement 18
Gilles Pargneaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft, en 
dat de overeenkomst moet voldoen aan de 
desbetreffende arresten van het HvJ-EU;

Or. en

Amendement 19
Anders Sellström

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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, met 
betrekking tot het Sahrawi-volk in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;
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Or. en

Amendement 20
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft;

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, in de 
gebieden waarop deze betrekking heeft en 
voor het Sahrawi-volk;

Or. en

Amendement 21
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt de flagrante 
mensenrechtenschendingen in de bezette 
Westelijke Sahara, zoals de inbreuken op 
de vrijheid van meningsuiting en 
vergadering, die door de Europese 
Commissie zelf worden erkend, de door 
politieke gevangenen gemelde gevallen 
van foltering en mishandeling, de 
processen zonder waarborgen, de 
repressie die wordt uitgeoefend tijdens 
demonstraties (met inbegrip van 
marteling en moord), en het verbod op 
vrije toegang tot de bezette gebieden voor
waarnemers en de internationale pers; 
verwerpt ook de schendingen van 
grondrechten op Marokkaans 
grondgebied: de opsluiting van 
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journalisten en demonstranten die sociale 
rechtvaardigheid eisen, vaak na 
onrechtvaardige processen, het niet-
onderzoeken van aangiften van foltering 
van gedetineerden of gevangenen, de 
straffeloosheid van personen die zich in 
het verleden schuldig hebben gemaakt 
aan mensenrechtenschendingen, en het 
buitensporige gebruik van geweld tegen 
migranten;

Or. es

Amendement 22
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de verplichting voor de EU 
en haar lidstaten op grond van artikel 21 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie 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 de 
eerbiediging van het beginsel van 
zelfbeschikking van volkeren bevat; 
herinnert eraan dat het Sahrawi-volk op 
grond van dit beginsel het recht heeft op 
permanente soevereiniteit over zijn 
natuurlijke hulpbronnen en de territoriale 
integriteit van de Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 23
Anders Sellström

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de verplichting voor de EU 
en haar lidstaten op grond van artikel 21 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie 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 de 
eerbiediging van het beginsel van 
zelfbeschikking van volkeren bevat;

Or. en

Amendement 24
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de Westelijke 
Sahara volgens het Hof van Justitie van 
de Europese Unie een afzonderlijk en 
opzichzelfstaand gebied is; dringt er 
derhalve op aan dat er in de overeenkomst 
naar behoren rekening wordt gehouden 
met dit fundamentele aspect van het arrest 
van het HvJ-EU, ook bij de omzetting 
ervan op technisch vlak;

Or. de

Amendement 25
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Javier Nart, Ivo Vajgl, María Teresa 
Giménez Barbat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en 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 politieke oplossing, waarmee 
wordt voorzien in de zelfbeschikking van 
het volk van de Westelijke Sahara en 
overeenkomstig het internationaal recht 
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 erbij te helpen 
om tot een dergelijke oplossing te komen;

Or. en

Amendement 26
Aymeric Chauprade

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. merkt op dat deze overeenkomst is 
gesloten onverminderd het standpunt van 
de Europese Unie over de Westelijke 
Sahara en dat de EU de inspanningen van 
de VN ondersteunt om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van het 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;
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Or. fr

Amendement 27
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. merkt op dat de Europese Unie de 
soevereiniteit van Marokko over de 
Westelijke Sahara niet erkent en dat het 
standpunt van de EU blijft dat de 
inspanningen van de VN worden 
ondersteund om te komen tot een eerlijke, 
duurzame en wederzijds aanvaardbare 
oplossing van het conflict in de Westelijke 
Sahara, uitgaande van het recht op 
zelfbeschikking van het Sahrawi-volk en 
overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen; merkt op dat de 
inclusie van de bezette Westelijke Sahara 
in de overeenkomst tussen de EU en 
Marokko het VN-vredesproces 
ondergraaft, evenals de mogelijkheden 
voor een overeenkomst die een einde 
maakt aan het conflict; is voorts van 
mening dat de beperking van de 
toepassing van de overeenkomst tot het 
door Marokko bezette Sahrawi-gebied de 
opdeling van de Westelijke Sahara 
verscherpt en in strijd is met het 
internationaal recht, waaronder het 
grondbeginsel van territoriale integriteit;

Or. es

Amendement 28
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Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. benadrukt dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
dringende, eerlijke en duurzame oplossing 
van het conflict in de Westelijke Sahara, 
uitgaande van het recht op zelfbeschikking 
van het Sahrawi-volk en overeenkomstig 
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 erbij te helpen 
om tot een dergelijke oplossing te komen;

Or. it

Amendement 29
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-

3. wijst erop dat het belangrijk is dat 
deze overeenkomst niet betekent dat de 
soevereiniteit van Marokko over de 
Westelijke Sahara wordt erkend en dat het 
standpunt van de EU blijft dat de 
inspanningen van de VN worden 
ondersteund om te komen tot een eerlijke 
en duurzame oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van het 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
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volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

Or. en

Amendement 30
Mirja Vehkaperä

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. benadrukt dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara in 
welke vorm dan ook wordt erkend en dat 
het standpunt van de EU blijft dat de 
inspanningen van de VN worden 
ondersteund om te komen tot een eerlijke, 
duurzame en wederzijds aanvaardbare 
oplossing van het conflict in de Westelijke 
Sahara, uitgaande van het recht op 
zelfbeschikking van het Sahrawi-volk en 
overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

Or. en

Amendement 31
Anders Sellström

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. benadrukt dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara in 
welke vorm dan ook wordt erkend en dat 
het standpunt van de EU blijft dat de 
inspanningen van de VN worden 
ondersteund om te komen tot een eerlijke, 
duurzame en wederzijds aanvaardbare 
oplossing van het conflict in de Westelijke 
Sahara, uitgaande van het recht op 
zelfbeschikking van het Sahrawi-volk en 
overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

Or. en

Amendement 32
Gilles Pargneaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig de VN-resoluties 
over deze kwestie; herhaalt dan ook zijn 
volledige steun aan de persoonlijk gezant 

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van het 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig de VN-resoluties 
over deze kwestie; herhaalt dan ook zijn 
volledige steun aan de persoonlijk gezant 
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van de secretaris-generaal van de VN voor 
de Westelijke Sahara, de heer Horst 
Köhler, in zijn inspanningen om de partijen 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

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;

Or. en

Amendement 33
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van de 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen;

3. merkt op dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en dat het standpunt van de EU 
blijft dat de inspanningen van de VN 
worden ondersteund om te komen tot een 
eerlijke, duurzame en wederzijds 
aanvaardbare oplossing van het conflict in 
de Westelijke Sahara, uitgaande van het 
recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk en overeenkomstig 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 
erbij te helpen om tot een dergelijke 
oplossing te komen, wat de 
associatieovereenkomst politiek en 
wettelijk gezien alleen maar kan 
versterken;

Or. en

Amendement 34
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat er in het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie bij de voorgestelde 
overeenkomst staat dat de term 
"Westelijke Sahara" verwijst naar "dat 
deel van het gebied dat feitelijk door de 
Marokkaanse autoriteiten wordt 
bestuurd"; merkt op dat er in de 
gemeenschappelijke verklaring wordt 
gesteld dat "de producten van oorsprong 
uit de Westelijke Sahara die zijn 
onderworpen aan controle door de 
Marokkaanse douaneautoriteiten" de 
handelspreferenties genieten krachtens 
deze overeenkomst; stelt dan ook vast dat 
de producten afkomstig uit het deel van 
het gebied van de Westelijke Sahara dat 
zich niet onder Marokkaans gezag bevindt 
deze handelspreferenties niet zullen 
genieten;

Or. en

Amendement 35
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat als de Europese 
Unie wil bijdragen aan de inspanningen 
van de Verenigde Naties om een 
definitieve oplossing voor het conflict in 
de Westelijke Sahara te vinden, en aan de 
nieuwe gespreksronde die in december 
van start zal gaan in Genève nadat de 
onderhandelingen sinds 2012 hebben 
stilgelegen, het geen goed signaal zou 
zijn, en al helemaal niet zou bijdragen tot 
een succesvol verloop van die gesprekken, 
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als het Europees Parlement (met inbegrip 
van de betrokken commissies) vóór deze 
overeenkomst zou stemmen;

Or. es

Amendement 36
Mirja Vehkaperä

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. maakt zich nog steeds zorgen dat 
de beperking van de territoriale 
toepassing van de overeenkomst tot het 
deel dat zich onder Marokkaans gezag 
bevindt de deling van de Westelijke 
Sahara kan vergroten, verdere 
moeilijkheden voor het Sahrawi-volk kan 
inhouden (met inbegrip van discriminatie 
en beperkingen tot zijn uitoefening van 
het recht op zelfbeschikking), frustraties 
kan veroorzaken onder West-Saharanen 
die in de voortbestaande humanitaire 
situatie wonen, en in strijd kan zijn met 
het internationaal recht;

Or. en

Amendement 37
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan het recht op 
ontwikkeling van de bevolking die in de 
zuidelijke provincies woont en benadrukt 
de positieve gevolgen van de 
associatieovereenkomst voor de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
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gebied op de lange termijn; benadrukt 
dan ook dat voortdurende 
rechtsonzekerheid de sociaal-
economische en politieke groei alleen 
maar kan ondermijnen;

Or. en

Amendement 38
Patricia Lalonde, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. 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;

Or. fr

Amendement 39
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
EDEO en de Europese Commissie tijdens 
de onderhandelingen over de 
overeenkomst niet naar het gebied van de 
Westelijke Sahara zijn gereisd en ook 
geen vluchtelingenkampen hebben 
bezocht;

Or. de
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Amendement 40
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Javier Nart, Ivo Vajgl, María Teresa 
Giménez Barbat

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de partijen op de 
onderhandelingen zonder voorwaarden 
vooraf en te goeder trouw te hervatten 
onder de auspiciën van de secretaris-
generaal van de VN;

Or. en

Amendement 41
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de gedeeltelijke 
geografische dekking van de 
overeenkomst vragen doet rijzen met 
betrekking tot de verplichtingen van de 
EU en haar lidstaten inzake het 
eerbiedigen van het beginsel van 
territoriale integriteit, dat integraal deel 
uitmaakt van het recht op zelfbeschikking, 
met betrekking tot de grensverdragen 
tussen Marokko en de Westelijke Sahara, 
en met betrekking tot de verplichting om 
de "eigen en afzonderlijke" aard van de 
Westelijke Sahara ten opzichte van 
Marokko, die door het Europese Hof van 
Justitie is bevestigd, te eerbiedigen, 
waarvoor het behoud van de integriteit 
van de Westelijke Sahara nodig zou zijn;

Or. en
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Amendement 42
Patricia Lalonde, Ivo Vajgl

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de vrijlating van 
Sahrawi-politieke gevangenen door 
Marokko een positieve boodschap zou zijn 
in het kader van het vredesproces, 
waardoor beide partijen concrete 
toezeggingen zouden kunnen doen met 
het oog op een politieke oplossing via 
onderhandelingen

Or. fr

Amendement 43
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verwacht dat de Commissie 
de territoriale werkingssfeer van de 
voorgestelde overeenkomst verduidelijkt 
en ervoor zorgt dat ondernemers in en 
producten uit het deel van de Westelijke 
Sahara dat zich niet onder Marokkaans 
gezag bevindt, niet worden benadeeld als 
een gevolg van deze overeenkomst;

Or. en

Amendement 44
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. is bezorgd dat de 
overeenkomst, door de beperking van de 
territoriale toepassing ervan tot het deel 
dat zich onder Marokkaans gezag bevindt, 
de huidige sociale, economische en 
militaire scheidslijnen in de Westelijke
Sahara kan vergroten;

Or. en

Amendement 45
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. merkt op dat ondanks de 
eigen en afzonderlijke status van de 
Westelijke Sahara en de niet-erkenning 
van de Marokkaanse soevereiniteit over 
de Westelijke Sahara, de Commissie en de 
EDEO in de loop van de 
onderhandelingen over de overeenkomst 
onderhandelingsronden in Rabat en 
Brussel en niet in de Westelijke Sahara 
hebben gehouden;

Or. en

Amendement 46
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 

Schrappen
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extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, 
maatschappelijke organisaties en andere 
organisaties en organen, brede steun is 
uitgedrukt voor de sociaal-economische 
voordelen van de voorgestelde 
tariefpreferenties;

Or. es

Amendement 47
Mirja Vehkaperä

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

4. is bezorgd over de kritiek op het 
raadplegingsproces dat door de Europese 
Commissie is uitgevoerd, met inbegrip van 
berichten dat de overweldigende 
meerderheid van de belanghebbenden 
waarvan de Commissie beweerde dat zij 
zijn geraadpleegd hebben verworpen dat 
zij bij de raadplegingen zijn betrokken, 
dat de geraadpleegde belanghebbenden 
voornamelijk Marokkanen of plaatselijke 
vertegenwoordigers waren met een direct 
belang bij het behoud van de status quo 
ante, het besef dat de Commissie niet naar 
de Westelijke Sahara of de 
vluchtelingenkampen is gereisd, maar 
onderhandelingen in Rabat heeft 
gehouden, evenals het besef dat 94 
Saharaanse maatschappelijke organisaties 
de overeenkomst die tussen de Commissie 
en de Marokkaanse regering tot stand is 
gekomen, hebben verworpen;

Or. en

Amendement 48
Fabio Massimo Castaldo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

4. uit ernstige twijfels over de wijze 
waarop de Commissie en de Europese 
Dienst voor extern optreden (EDEO)
overleg hebben gevoerd met plaatselijke 
vertegenwoordigers uit de Westelijke 
Sahara, maatschappelijke organisaties en 
andere organisaties en organen, en met 
name over de geringe inclusiviteit ervan 
en het feit dat de Commissie en de EDEO 
de Westelijke Sahara tijdens het overleg 
niet hebben bezocht; is van mening dat 
dergelijke raadplegingen en de vermeende
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties hoe dan 
ook niet voldoende zijn om te voldoen aan 
de voorwaarden van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie, dat in zijn arrest 
uitdrukkelijk heeft verklaard dat voor de 
toepassing van de overeenkomst op de 
Westelijke Sahara de uitdrukkelijke 
toestemming van het Sahrawi-volk vereist 
is en niet alleen raadpleging; is van 
mening dat deze toestemming niet is 
gegeven en dat de voorgestelde 
overeenkomst derhalve onwettig is;

Or. it

Amendement 49
Anders Sellström

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 

4. is van oordeel dat de raadplegingen 
onder leiding van de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) – die zijn uitgevoerd nadat de 
overeenkomst met Marokko werd bereikt 
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uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

– niet inclusief waren; betreurt dat de 
Commissie en de EDEO voor deze 
raadplegingen noch naar de Westelijke 
Sahara, noch naar de 
vluchtelingenkampen in Tinduf zijn 
gereisd;

Or. en

Amendement 50
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, 
maatschappelijke organisaties en andere 
organisaties en organen, brede steun is 
uitgedrukt voor de sociaal-economische 
voordelen van de voorgestelde 
tariefpreferenties;

4. merkt op dat de raadplegingen 
onder leiding van de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) met betrekking tot de 
voorgestelde overeenkomst in Brussel en 
Rabat werden gehouden, en niet in de 
Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 51
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan politieke en sociaal-economische 
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uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

actoren uit de Westelijke Sahara en
maatschappelijke organisaties, met name 
die welke werkzaam zijn op het gebied van 
de mensenrechten, brede steun is 
uitgedrukt voor de sociaal-economische 
voordelen van de voorgestelde 
tariefpreferenties;

Or. en

Amendement 52
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

4. merkt op dat er tijdens de
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) is geprobeerd –
helaas pas na de onderhandelingen met 
Marokko – met een breed scala aan
plaatselijke vertegenwoordigers uit de 
Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun uit te drukken voor 
de sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

Or. de

Amendement 53
Hilde Vautmans, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed

4. merkt op dat tijdens raadplegingen 
onder leiding van de Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) met een scala aan plaatselijke 
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scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

vertegenwoordigers 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;

Or. en

Amendement 54
Gilles Pargneaux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede 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;

Or. en

Amendement 55
Ilhan Kyuchyuk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

4. merkt op dat tijdens inclusieve 
raadplegingen onder leiding van Marokko,
de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) met een breed 
scala aan plaatselijke vertegenwoordigers 
uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke 
organisaties en andere organisaties en 
organen, brede steun is uitgedrukt voor de 
sociaal-economische voordelen van de 
voorgestelde tariefpreferenties;

Or. fr

Amendement 56
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie duidelijk is 
geweest in zijn arrest van 21 december 
2016, waarin het heeft bepaald dat geen 
enkele handels- of associatieovereenkomst 
met Marokko van toepassing mag zijn op 
het gebied van de Westelijke Sahara, dat 
een eigen en onderscheiden status heeft 
ten opzichte van Marokko, en dat er 
tussen de Westelijke Sahara en het 
Koninkrijk Marokko geen relatie van 
territoriale soevereiniteit bestaat; 
herinnert eraan dat het Hof in punt 106 
van dat arrest heeft verklaard dat het volk 
van de Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de 
betrekkingen tussen de EU en Marokko 
en dat voor elke overeenkomst die het 
derde gebied van de Westelijke Sahara 
raakt, uitdrukkelijke toestemming door 
het volk van de Westelijke Sahara vereist 
is;

Or. es

Amendement 57
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Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat van de 112 
belanghebbenden die door de Commissie 
zijn ingeschakeld en die zich onder 
diegenen bevinden die zijn betrokken bij 
de raadplegingen over de voorgestelde 
overeenkomst, 94 van hen deelname aan 
de raadplegingen hebben afgewezen of 
niet zijn uitgenodigd hieraan deel te 
nemen; merkt op dat van de 18 resterende 
belanghebbenden er twee leden van het 
Marokkaanse Parlement zijn, één de 
fosfaatonderneming OCP van de 
Marokkaanse staat is en zes
overheidsinstanties of andere structuren 
zijn die door Marokko in de Westelijke 
Sahara zijn opgezet;

Or. en

Amendement 58
Mirja Vehkaperä

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op een recent bericht van de 
FIDH/OMCT dat twee 
vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk middenveld uit de 
Westelijke Sahara die waren uitgenodigd 
om deel te nemen aan de raadplegingen in 
Brussel het slachtoffer zijn geworden van 
represailles door de Marokkaanse 
autoriteiten als gevolg van deze 
uitnodiging; wijst erop dat beide personen 
vervolgens asiel hebben aangevraagd in 
een EU-lidstaat;
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Or. en

Amendement 59
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt, zoals wordt verklaard 
in het verslag van de Europese 
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;

Or. en

Amendement 60
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat 94 Saharaanse 
maatschappelijke organisaties de 
overeenkomst die tussen de Commissie en 
de Marokkaanse regering tot stand is 
gekomen, hebben afgekeurd;

Or. en

Amendement 61
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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4 ter. geeft uiting aan zijn diepe 
bezorgdheid om de tekortschietende 
raadplegingsprocedure die de Europese 
Commissie heeft uitgevoerd, waaruit niet 
kan worden afgeleid dat het volk van de 
Westelijke Sahara vrijelijk en 
geïnformeerde toestemming heeft 
verleend; herinnert eraan dat het Front 
Polisario, zoals erkend door de Verenigde 
Naties, de rechtmatige vertegenwoordiger 
van het volk van de Westelijke Sahara is 
en dat het sluiten van een overeenkomst 
zonder toestemming van Polisario een 
inbreuk vormt op de rechten van inwoners 
van niet-autonome gebieden, wier 
belangen op de eerste plaats moeten 
komen, zoals wordt bepaald door artikel 
73 van het Handvest van de Verenigde 
Naties;

Or. es

Amendement 62
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. 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;

Or. en

Amendement 63
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Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid naar aanleiding van de 
klacht van het maatschappelijk 
middenveld dat 83 % van de verenigingen 
of groepen die zijn opgenomen in de lijst 
van belanghebbende partijen die is 
bijgevoegd bij het werkdocument van de 
diensten van de Commissie (SWD (2018) 
346 final), en die volgens de Europese 
Commissie hebben deelgenomen aan een 
"raadpleging" over de handel met de 
Westelijke Sahara, nooit is gevraagd om 
deel te nemen, en nooit heeft 
deelgenomen, aan welke 
raadplegingsprocedure dan ook; betreurt 
dat de Commissie, in plaats van het volk 
van de Westelijke Sahara om toestemming 
te vragen, haar toevlucht heeft gezocht tot 
een raadplegingsprocedure waarin slechts 
Marokkaanse gekozen functionarissen en 
marktdeelnemers zijn gehoord, naast vier 
organisaties van het Marokkaanse 
maatschappelijk middenveld;

Or. es

Amendement 64
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. 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;



AM\1167372NL.docx 37/49 PE629.610v01-00

NL

Or. en

Amendement 65
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. verwerpt de vervanging van 
het begrip "volk" door "bevolking", 
aangezien de bevolking van de Westelijke 
Sahara vandaag de dag in meerderheid 
bestaat uit Marokkaanse kolonisten en de 
meeste Sahrawi zijn gevlucht tijdens de 
oorlog of vanwege de ernstige 
mensenrechtensituatie onder de 
Marokkaanse bezettingsmacht en 
daardoor van dit begrip zijn uitgesloten; 
betreurt dat de 173 000 Sahrawi-
vluchtelingen die in vluchtelingenkampen 
in Tindouf leven, niet zijn geraadpleegd;

Or. es

Amendement 66
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. wijst op de strategische 
noodzaak voor de EU om meer te werken 
met de landen in de Maghreb en de 
banden met deze landen aan te halen; ziet 
de uitbreiding van de 
associatieovereenkomst binnen deze 
context als een logisch onderdeel van deze 
strategie;

Or. en
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Amendement 67
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. herinnert eraan dat punt 
106 van het arrest van 21 december 2016 
impliceert dat het aspect van de voordelen 
van een handelsovereenkomst irrelevant 
is bij het beoordelen van de 
rechtmatigheid ervan; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie geen 
betrouwbare gegevens heeft kunnen 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara 
ter staving van de stelling dat de 
overeenkomst gunstig is voor het gebied, 
daar de Commissie erkent dat het 
doorgaans niet mogelijk is om de invoer 
vanuit Marokko te onderscheiden van die 
vanuit de Westelijke Sahara; merkt op dat 
de Commissie ook toegeeft dat zij niet kan 
onderscheiden in welke mate de Sahrawi-
en de Marokkaanse inwoners van de 
Westelijke Sahara profiteren van de 
werkgelegenheid die de overeenkomst 
creëert, maar erkent dat het percentage 
Sahrawi-ambtenaren in de betrokken 
sectoren minimaal is; wijst erop dat het bij 
gebrek aan voldoende vergelijkbare 
informatie twijfelachtig is of de 
Commissie de effecten van de 
voorgestelde nieuwe overeenkomst 
adequaat kan beoordelen; verzoekt in dit 
verband om een correcte etikettering van 
deze producten en vraagt de diensten van 
de Commissie dit aspect verder te 
verbeteren, met name om te zorgen voor 
duidelijke en betrouwbare statistieken;

Or. es
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Amendement 68
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 septies. onderstreept, gegeven de 
niet-naleving van het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, de 
rechtsonzekerheid die de uitvoering van 
deze nieuwe overeenkomst met zich mee 
zou brengen in het licht van de realiteit 
dat er een nieuwe vordering bij de 
gerechtelijke instanties kan worden 
ingesteld; wijst erop dat 
handelsbetrekkingen die in het kader van 
deze nieuwe overeenkomst worden 
aangegaan in een later stadium het 
voorwerp van vorderingen tot 
schadevergoeding kunnen worden;

Or. es

Amendement 69
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter 
dat meer kan worden gedaan om de 
traceerbaarheid van producten uit de 
Westelijke Sahara te vergroten; verzoekt 
de diensten van de Commissie dan ook om 
verder te werken met de Marokkaanse 
autoriteiten om dit aspect te verbeteren, 

Schrappen
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met name om te zorgen voor duidelijke en 
betrouwbare statistieken.

Or. es

Amendement 70
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan 
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

5. neemt kennis van de briefwisseling 
en de bewering van de Commissie en de 
EDEO dat zij de voordelen voor de 
bevolking van het deel van het 
grondgebied dat baat heeft bij deze 
overeenkomst hebben beoordeeld; 
benadrukt echter dat het Hof van Justitie 
oordeelde dat de voordelenkwestie niet ter 
zake doet bij de overeenkomst en dat 
alleen de nadrukkelijke verwijzing naar 
de Westelijke Sahara en de instemming 
van de bevolking van de Westelijke 
Sahara was vereist; benadrukt ook dat 
meer kan worden gedaan om de 
traceerbaarheid van producten uit de 
Westelijke Sahara te vergroten; stelt als 
een voorwaarde voor de goedkeuring 
ervan dat de diensten van de Commissie 
dit aspect dan ook verbeteren, met name 
om te zorgen voor duidelijke en 
betrouwbare statistieken, en een 
gedetailleerd protocol presenteren waarin 
betrouwbare en efficiënte middelen uiteen 
worden gezet om de traceerbaarheid van 
producten die afkomstig zijn uit de
Westelijke Sahara en volledige naleving 
van de douanewetgeving van de EU te 
garanderen;

Or. en
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Amendement 71
Cristian Dan Preda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan 
worden gedaan om de traceerbaarheid 
van producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare
statistieken.

5. neemt terdege 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 
Europese Unie en Marokko met 
betrekking tot producten uit de gebieden 
die vallen onder de 
associatieovereenkomst; verzoekt de 
diensten van de Commissie dan ook om 
verder te werken met de Marokkaanse 
autoriteiten om regelmatig te zorgen voor 
duidelijke statistieken.

Or. en

Amendement 72
Hilde Vautmans, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Javier Nart, María Teresa Giménez 
Barbat

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan 
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 

5. 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; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om de 
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Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

traceerbaarheid van producten uit de 
Westelijke Sahara te vergroten.

Or. en

Amendement 73
Mirja Vehkaperä

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

5. neemt terdege 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; onderstreept echter dat "het volk 
van de Westelijke Sahara" niet mag 
worden verward met "de bevolking van de 
Westelijke Sahara", die de niet-inheemse 
Marokkaanse bevolking omvat; benadrukt 
dat meer moet worden gedaan om de 
traceerbaarheid van producten uit de 
Westelijke Sahara te garanderen; verzoekt 
de diensten van de Commissie dan ook om 
verder te werken met de Marokkaanse 
autoriteiten om dit aspect te verbeteren, 
met name om te zorgen voor duidelijke en 
betrouwbare statistieken en om te 
vermijden dat de last bij de 
douaneautoriteiten van de EU komt te 
liggen.

Or. en

Amendement 74
Anders Sellström

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan 
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

5. neemt terdege 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; benadrukt dat het Hof van Justitie 
van de EU heeft gesteld dat het vaststellen 
van de voordelen niet ter zake doet en 
alleen de instemming van de bevolking 
van de Westelijke Sahara heeft vereist; 
onderstreept meer kan worden gedaan om 
de traceerbaarheid van producten uit de 
Westelijke Sahara te vergroten; verzoekt de 
diensten van de Commissie dan ook om 
verder te werken met de Marokkaanse 
autoriteiten om dit aspect te verbeteren, 
met name om te zorgen voor duidelijke en 
betrouwbare statistieken.

Or. en

Amendement 75
Eugen Freund

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 

5. neemt terdege 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; benadrukt dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie heeft 
vastgesteld dat het vaststellen van de 
voordelen niet van belang is en dat met 
name de instemming van de bevolking 
van de Westelijke Sahara nodig is; 
benadrukt echter dat meer moet worden 
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zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

Or. de

Amendement 76
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat meer kan 
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken.

5. neemt terdege 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; benadrukt echter dat, zoals het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
heeft onderstreept, het voordeel voor de 
bevolking, bij gebrek aan uitdrukkelijke 
toestemming van het Sahrawi-volk, 
irrelevant is voor de goedkeuring van de 
overeenkomst; benadrukt dat meer kan 
worden gedaan om de traceerbaarheid van 
producten uit de Westelijke Sahara te 
vergroten; verzoekt de diensten van de 
Commissie dan ook om verder te werken 
met de Marokkaanse autoriteiten om dit 
aspect te verbeteren, met name om te 
zorgen voor duidelijke en betrouwbare 
statistieken;

Or. it

Amendement 77
Miguel Urbán Crespo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op de twijfels die zijn geuit 
door sommige lidstaten, maatschappelijke 
organisaties, het Front Polisario en ook 
de juridische dienst van het Europees 
Parlement betreffende de mogelijke 
juridische en politieke gevolgen van de 
goedkeuring van deze overeenkomst voor 
de uitoefening van het recht op 
zelfbeschikking van de Westelijke Sahara; 
vraagt in die context om verwerping van 
de overeenkomst, aangezien deze op geen 
enkel toepasselijk punt in 
overeenstemming is met het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, en 
verzoekt zijn ter zake bevoegde Commissie 
internationale handel het Parlement voor 
te stellen zijn goedkeuring aan de 
overeenkomst te onthouden.

Or. es

Amendement 78
Hilde Vautmans, Ivo Vajgl

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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; is van mening dat er dan ook alleen 
instemming kan worden gegeven als er 
blijk wordt gegeven van een duidelijk 
voornemen om de mensenrechten te 
verbeteren.

Or. en
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Amendement 79
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit voor de oprichting van een 
subcommissie van de EU en de Westelijke 
Sahara over handel en landbouw, in 
overeenstemming met de afzonderlijke en 
eigen status van het desbetreffende 
gebied;

Or. en

Amendement 80
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwerpt de overeenkomst.

Or. en

Amendement 81
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. neemt kennis van de verklaring 
van de Commissie in het werkdocument 
van haar diensten dat "de statistische 
informatie over de Westelijke Sahara 
[over het algemeen] onvolledig en 
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heterogeen [is]"en dat "het doorgaans 
niet mogelijk [is] om de invoer vanuit 
Marokko te onderscheiden van die vanuit 
de Westelijke Sahara en om de producten 
van oorsprong uit de Westelijke Sahara te 
beoordelen op basis van statistische 
gegevensbanken van de Unie over de 
buitenlandse handel"; is van mening dat 
dit gebrek aan gegevens vragen doet 
rijzen in verband met de 
geloofwaardigheid van de door de 
Commissie uitgevoerde beoordeling en 
haar vermogen om de belangen van in de 
EU gevestigde ondernemers op effectieve 
wijze te verdedigen;

Or. en

Amendement 82
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. merkt op dat de delegatie 
van de Europese Unie in Marokko en 
haar geaccrediteerd personeel in 
overeenstemming met de niet-erkenning 
van de Marokkaanse soevereiniteit over 
de Westelijke Sahara, het Verdrag van 
Wenen inzake consulaire betrekkingen en 
recente rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, geen 
activiteiten buiten de internationaal 
erkende grenzen van Marokko mogen 
ontplooien; roept de EDEO op om 
hierover en over de praktische gevolgen 
die zijn voorzien met betrekking tot het 
toezicht op de tenuitvoerlegging van deze 
overeenkomst duidelijkheid te scheppen;

Or. en
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Amendement 83
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is van mening dat de 
opvattingen van het volk van de 
Westelijke Sahara over de voorgestelde 
overeenkomst aan de hand van het 
raadplegingsproces dat door de 
Commissie en de EDEO is uitgevoerd niet 
effectief kon worden beoordeeld; is van 
mening dat de instemming van het volk 
van de Westelijke Sahara alleen tot uiting 
kan worden gebracht door zijn door de 
VN erkende vertegenwoordiger, het Front 
Polisario; merkt in dit verband op dat het 
Front Polisario de voorgestelde 
overeenkomst heeft verworpen;

Or. en

Amendement 84
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. is van mening dat de 
beoordeling van de mensenrechten en de 
raadpleging van belanghebbenden die 
door de Commissie en de EDEO met 
betrekking tot de overeenkomst zijn 
uitgevoerd, tekortschieten bij de naleving 
van de eigen richtsnoeren van de 
Commissie voor de analyse van 
mensenrechteneffecten in het kader van 
effectbeoordelingen van 
handelsgerelateerde beleidsinitiatieven en 
haar richtlijnen voor de raadpleging van 
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belanghebbenden; merkt in het bijzonder 
op dat de Commissie de toezegging om 
een uitgebreide, participatieve, 
evenwichtige en transparante analyse uit 
te voeren over de gevolgen van de 
overeenkomst voor de mensenrechten 
geen gestand heeft gedaan met de 
vluchtige opmerkingen over de 
mensenrechtensituatie in de Westelijke 
Sahara in het begeleidende 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie bij de overeenkomst; 
onderstreept dat dit zeer onvolledig is 
gezien de ernst van de 
mensenrechtensituatie in de Westelijke 
Sahara en gezien het feit dat de 
mensenrechten, met name het recht op 
zelfbeschikking, de kern van het arrest 
van het Europees Hof van Justitie 
vormen; verwacht dan ook dat de 
Commissie een behoorlijke 
effectbeoordeling inzake de 
mensenrechten in overeenstemming met 
haar eigen beleidsrichtsnoeren uitvoert 
voordat de overeenkomst in overweging 
wordt genomen;

Or. en

Amendement 85
Bodil Valero, Klaus Buchner
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. verzoekt derhalve de ten 
principale bevoegde Commissie 
internationale handel het Europees 
Parlement voor te stellen zijn goedkeuring 
te weigeren.

Or. en
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