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referitor la propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu 
privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de 
instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale 
acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

UE și Marocul au încheiat în 2000 un acord euro-mediteraneean de asociere. În 2012, în 
acordul de asociere s-au introdus, printr-un acord sub forma unui schimb de scrisori, măsuri 
de liberalizare referitoare la produse agricole, produse agricole prelucrate, pește și produse 
pescărești.

În urma unei acțiuni în anulare a acestui acord introduse de Frontul Polisario pe motiv că ar 
încălca dreptul internațional dat fiind că se aplică Saharei Occidentale, Curtea de Justiție a UE 
a pronunțat o hotărâre la 21 decembrie 2016 (în apel), concluzionând că acordul trebuie 
interpretat în sensul că nu se aplică Saharei Occidentale. Curtea nu a exclus posibilitatea ca 
Sahara Occidentală să fie acoperită de acord, însă, făcând trimitere la principiul de drept 
internațional general al efectului relativ al tratatelor, în ceea ce privește întrebarea dacă un 
acord de acest tip ar putea aduce avantaje populației din Sahara Occidentală, a precizat că 
extinderea domeniului de aplicare al acordului ar necesita în orice caz consimțământul 
explicit al populației respective.

Negocierile care au avut loc între Comisie și Maroc ca urmare a acestei hotărâri în temeiul 
unui mandat adoptat de Consiliu la sfârșitul lunii mai 2017 au urmărit în principal ajustarea 
acordului de asociere și restabilirea unui temei juridic pentru schimburile comerciale 
preferențiale dintre UE, pe de o parte, și Maroc și Sahara Occidentală, pe de altă parte, 
afectând cât mai puțin, în același timp, activitățile comerciale în cauză. Acordul sub forma 
unui schimb de scrisori a cărui încheiere a fost propusă Consiliului și cu privire la care 
Parlamentul este invitat să își dea aprobarea aduce modificări protocoalelor 1 și 4 la Acordul 
de asociere UE-Maroc, prevăzându-se să se acorde aceleași preferințe comerciale în cazul 
produselor originare din Sahara Occidentală ca și cele acordate de UE în cazul produselor 
(marocane) reglementate de acordul de asociere. De asemenea, acordul instituie anumite 
mecanisme atât pentru a evalua avantajele prezentate de preferințe pentru populațiile afectate, 
cât și pentru a organiza consultarea lor.

Bineînțeles, raportorul pentru aviz al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală nu 
dorește să se aventureze să facă o evaluare politică a acordului în cauză (lucru care intră în 
sfera de competențe a altor comisii). El consideră că acordul ar trebui să fie aprobat de 
Parlament, dat fiind că astfel s-ar asigura un cadru stabil și de nezdruncinat pentru comerțul 
cu unul dintre principalii parteneri ai Uniunii. Cu toate acestea, pentru a-și exprima punctul de 
vedere personal cu privire la rezoluția fără caracter legislativ în curs de elaborare de către 
Comisia pentru comerț internațional, consideră că ar trebui subliniat faptul că anumite 
importuri de fructe și legume din Maroc și Sahara Occidentală (tomate, castraveți, pepeni 
galbeni etc.) reprezintă o problemă extrem de sensibilă pentru sectorul horticol european. De 
asemenea, el are unele rezerve și întrebări cu privire la modul în care produsele importate din 
Sahara Occidentală au fost gestionate în context vamal după hotărârea Curții din 21 
decembrie 2016. Comisia ar trebui să fie atentă la eventualele perturbări de pe piață care ar 
putea fi cauzate de importurile de fructe și legume din Maroc și din Sahara Occidentală în UE 
și să nu ezite nicio clipă să activeze clauza de salvgardare prevăzută în acord. În cele din 
urmă, ar fi extrem de benefic dacă procedura de încheiere a acordului UE-Maroc privind 
protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ar fi finalizată cât mai curând 
posibil.
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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală invită Comisia pentru comerț internațional, 
care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului 
privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și 
Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-
mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale 
acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte.
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