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Amendement 1
Luke Ming Flanagan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de grote gevoeligheid 
voor de Europese tuinbouwsector, met 
name in het zuiden van Europa, van 
bepaalde uitvoer van groenten en fruit uit 
Marokko naar de Unie waarvoor 
preferenties gelden die worden verleend bij 
de overeenkomst van 8 maart 2012 
betreffende liberaliseringsmaatregelen voor 
het onderlinge handelsverkeer van 
landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten;

1. herinnert aan de grote gevoeligheid 
voor de Europese tuinbouwsector, met 
name in het zuiden van Europa, van 
bepaalde uitvoer van groenten en fruit uit 
Marokko naar de Unie waarvoor 
preferenties gelden die worden verleend bij 
de overeenkomst van 8 maart 2012 
betreffende liberaliseringsmaatregelen voor 
het onderlinge handelsverkeer van 
landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, gezien de gebrekkige 
traceerbaarheid en de verschillen op het 
gebied van de normen;

Or. en

Amendement 2
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de grote gevoeligheid 
voor de Europese tuinbouwsector, met 
name in het zuiden van Europa, van 
bepaalde uitvoer van groenten en fruit uit 
Marokko naar de Unie waarvoor 
preferenties gelden die worden verleend bij 
de overeenkomst van 8 maart 2012 
betreffende liberaliseringsmaatregelen voor 
het onderlinge handelsverkeer van 
landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten;

1. herinnert aan de grote gevoeligheid 
voor de Europese tuinbouwsector, met 
name in het zuiden van Europa, van 
bepaalde uitvoer van groenten en fruit uit 
Marokko naar de Unie waarvoor 
preferenties gelden die worden verleend bij 
de overeenkomst van 8 maart 2012 
betreffende liberaliseringsmaatregelen voor 
het onderlinge handelsverkeer van 
landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten - te meer omdat het 
ontbreekt aan adequate traceerbaarheid;

Or. es
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Amendement 3
Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert aan de grote gevoeligheid 
voor de Europese tuinbouwsector, met 
name in het zuiden van Europa, van 
bepaalde uitvoer van groenten en fruit uit 
Marokko naar de Unie waarvoor 
preferenties gelden die worden verleend bij 
de overeenkomst van 8 maart 2012 
betreffende liberaliseringsmaatregelen voor 
het onderlinge handelsverkeer van 
landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten;

1. herinnert aan de grote gevoeligheid 
voor de Europese tuinbouwsector van 
bepaalde uitvoer van groenten en fruit uit 
Marokko naar de Unie waarvoor 
preferenties gelden die worden verleend bij 
de overeenkomst van 8 maart 2012 
betreffende liberaliseringsmaatregelen voor 
het onderlinge handelsverkeer van 
landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten;

Or. en

Amendement 4
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de bezorgdheid die in 
bepaalde EU-sectoren te beluisteren valt 
over de groter wordende rechtenvrije 
contingenten voor de invoer van gevoelige 
fruit- en groentesoorten; verzoekt de 
Commissie derhalve een beoordeling te 
presenteren van de impact van deze 
ontwikkeling op Europese producenten en 
in het bijzonder op de inkomens van 
landbouwers, en het Parlement regelmatig 
op de hoogte te stellen van de 
ontwikkelingen ten aanzien van deze 
kwestie;

Or. en
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Amendement 5
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. waarschuwt voor de milieurisico's, 
bijvoorbeeld voor de watervoorraden, die 
worden veroorzaakt door intensieve, 
ongecontroleerde en op de export 
georiënteerde ontwikkeling van de 
agrarische productie in de Westelijke 
Sahara, waar de Europese Commissie op 
heeft gewezen;

Or. es

Amendement 6
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende stelt vast dat de 
gevoelige landbouwproducten in het oog 
moeten worden gehouden en dat een 
strikte toepassing van de quota 
noodzakelijk is, wil de overeenkomst 
evenwichtig functioneren;

Or. en

Amendement 7
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. herinnert eveneens aan het advies 
dat op 13 juli 2011 door de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling werd 
goedgekeurd in het kader van de procedure 
tot goedkeuring van deze overeenkomst 
door het Parlement, waarin werd 
aanbevolen de goedkeuring te weigeren;

2. herinnert eveneens aan het advies 
dat op 13 juli 2011 door de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling werd 
goedgekeurd in het kader van de procedure 
tot goedkeuring van deze overeenkomst 
door het Parlement, waarin werd 
aanbevolen de goedkeuring te weigeren 
gezien het feit dat 'de Marokkaanse 
producten die in de EU worden ingevoerd 
niet voldoen aan de hoge communautaire 
normen op de gebieden 
milieubescherming, arbeidsvoorwaarden, 
vakbondsbescherming, anti-dumping en 
voedselveiligheid';

Or. fr

Amendement 8
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
moeilijk en onstabiel is, met name als 
gevolg van het Russische invoerverbod dat 
nog steeds van kracht is;

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
moeilijk en onstabiel is, met name doordat 
de Europese landbouw nog steeds als 
pasmunt wordt gebruikt in de 
internationale handelsbetrekkingen en 
door het Russische invoerverbod dat nog 
steeds van kracht is;

Or. es

Amendement 9
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement
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3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
moeilijk en onstabiel is, met name als 
gevolg van het Russische invoerverbod dat 
nog steeds van kracht is;

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
moeilijk en onstabiel is, met name als 
gevolg van de unilateraal aan Rusland 
opgelegde sancties, die uitsluitend de 
Europese landbouwmarkt heeft getroffen 
en een groot aantal sectoren in de 
problemen heeft gebracht;

Or. fr

Amendement 10
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
moeilijk en onstabiel is, met name als 
gevolg van het Russische invoerverbod dat 
nog steeds van kracht is;

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies uit 2011 zijn geuit 
vanuit het perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
moeilijk en onstabiel is, met name als 
gevolg van het Russische invoerverbod dat 
nog steeds van kracht is;

Or. fr

Amendement 11
Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 

3. stelt vast dat de meeste punten van 
zorg die in dat advies zijn geuit vanuit het 
perspectief van de Europese 
tuinbouwsector nog steeds bestaan, terwijl 
de algemene context voor de sector 
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moeilijk en onstabiel is, met name als 
gevolg van het Russische invoerverbod dat 
nog steeds van kracht is;

moeilijk en onstabiel is, onder meer als 
gevolg van het Russische invoerverbod dat 
nog steeds van kracht is;

Or. nl

Amendement 12
Jørn Dohrmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. maakt zich zorgen over de slechte 
behandeling van levende dieren bij de 
uitvoer uit de EU naar Marokko;

Or. en

Amendement 13
Georgios Epitideios

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten;

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten; beklemtoont 
dat de Europese producten 
concurrerender moeten worden gemaakt, 
door in de nabije toekomst een einde te 
maken aan de preferentiële 
overeenkomsten met derde landen;
onderkent dat de Europese landbouw- en 
veeteeltproducten beschermd moeten 
worden tegen oneerlijke concurrentie uit 
derde landen;

Or. el
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Amendement 14
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten;

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
in het bijzonder de Marokkaanse 
producenten; dringt erop aan dat in deze 
overeenkomst, net als in alle 
handelsovereenkomsten met derde 
landen, de beginselen van wederkerigheid 
en conformiteit ten aanzien van 
landbouwproducten worden toegepast;

Or. fr

Amendement 15
Daniel Buda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten;

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten; geeft aan 
dat substandaardimporten verstoringen in 
bepaalde sectoren van de interne markt 
kunnen veroorzaken en de 
consumentengezondheid in gevaar 
kunnen brengen;

Or. ro

Amendement 16
Hilde Vautmans, Pavel Telička, Ulrike Müller, Elsi Katainen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten;

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden, voedselveiligheid, 
fytosanitaire en milieunormen met de 
Marokkaanse producenten;

Or. en

Amendement 17
Luke Ming Flanagan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
arbeidsvoorwaarden en milieunormen met 
de Marokkaanse producenten;

4. benadrukt dat de Europese 
producenten nog steeds met ernstige 
concurrentieproblemen kampen door 
aanzienlijke verschillen inzake loonkosten, 
overheadkosten, arbeidsvoorwaarden en 
milieunormen met de Marokkaanse 
producenten;

Or. en

Amendement 18
Michela Giuffrida

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert er voorts aan dat 
Europese producten in veel gevallen niet 
alleen geen gelijk speelveld krijgen, maar 
ook onvoldoende worden beschermd tegen 
het risico van de invoer van 
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plantenziekten die niet in de EU 
voorkomen; meent, in het licht van de 
wijzigingen in deze overeenkomst en zoals 
gevraagd in het verslag van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over de doeltreffendheid en consistentie 
van de sanitaire en fytosanitaire controles 
op de invoer van levensmiddelen, 
diervoeder, dieren en planten 
(COM(2010)0785), dat de fytosanitaire 
voorschriften van de EU moeten worden 
herzien om rekening te houden met de 
nieuwe realiteit, teneinde de Unie te 
beschermen tegen de invoer en 
verspreiding van schadelijke organismen, 
en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling te 
bevorderen, het concurrentievermogen 
van de landbouwsector te waarborgen en 
bij te dragen tot de voedselveiligheid;

Or. it

Amendement 19
Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Nicola 
Caputo, Tibor Szanyi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat de bepalingen die zijn 
vastgesteld in Verordening EU/1308/2013 
(één GMO) om de problemen op te lossen 
die ontstaan bij de juiste toepassing van 
de prijzen van groente en fruit uit 
Marokko ineffectief worden voor de 
hogere categorieën, de zgn 'baby'-
variëteiten, die veel hogere marktprijzen 
hebben maar die een standaard 
productwaarde krijgen toegekend bij 
binnenkomst in de EU, zoals de 
cherrytomaten; verzoekt de Commissie om 
een einde te maken aan deze anomalie;

Or. es
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Amendement 20
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de toegang tot de 
interne markt van de EU afhankelijk moet 
worden gesteld van de inachtneming van 
sanitaire, fytosanitaire en milieunormen;
vraagt de Commissie om bevordering van 
equivalente maatregelen en controles 
tussen Marokko en de Europese Unie op 
het gebied van milieu- en 
voedselveiligheidsnormen, teneinde een 
eerlijke concurrentie tussen de twee 
markten te waarborgen;

Or. en

Amendement 21
Jørn Dohrmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst er met klem op dat de 
dierenrechtenwetgeving in Marokko moet 
worden verbeterd en dringt in dit verband 
aan op cursussen voor landbouwers, 
distributeurs en slachthuizen, teneinde te 
komen tot een situatie waarin de EU-
normen inzake dierenwelzijn in acht 
worden genomen;

Or. en

Amendement 22
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. weet dat Marokko de meeste ter 
zake doende verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
heeft geratificeerd en wettelijke 
maatregelen tegen kinderarbeid heeft 
genomen; wijst er desniettemin op dat er 
wat betreft vrijheid van vereniging en 
kinderarbeid nog verbeteringen mogelijk 
zijn;

Or. en

Amendement 23
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat alle 
landbouwproducten die uit derde landen 
in de EU worden geïmporteerd moeten 
voldoen aan de EU-regels inzake sanitaire 
en fytosanitaire maatregelen (SFM);

Or. en

Amendement 24
Luke Ming Flanagan

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar 
de Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara en 
dat er zeer ambitieuze projecten bestaan 
om deze productie en uitvoer nog uit te 

5. vestigt er de aandacht op dat een 
deel van het groente en fruit (waaronder 
tomaten en meloenen) dat met 
preferenties uit hoofde van de 
overeenkomst in kwestie naar de EU 
wordt uitgevoerd, afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara, en 
geeft aan dat het Europees Hof van 
Justitie op 21 december 2016 heeft 
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breiden; bepaald dat geen van de met Marokko 
gesloten handels- en of associatie-
overeenkomsten van toepassing kan zijn 
op het grondgebied van de Westelijke 
Sahara, aangezien de Westelijke Sahara 
geen onderdeel is van Marokko. In 
paragraaf 106 van zijn uitspraak heeft het 
Hof bepaald dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara als een derde partij in 
de betrekkingen van de EU met Marokko 
moet worden beschouwd. En verder dat de 
bedoelde bilaterale overeenkomsten alleen 
op het derde grondgebied van de 
Westelijke Sahara van toepassing zijn 
indien de bevolking van dat grondgebeid 
daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd;

Or. en

Amendement 25
Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar de 
Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara en 
dat er zeer ambitieuze projecten bestaan 
om deze productie en uitvoer nog uit te 
breiden;

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar de 
Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara en 
dat er zeer ambitieuze projecten bestaan 
om deze productie en uitvoer nog uit te 
breiden; herinnert eraan dat het Hof van 
Justitie van de Europese Unie een 
duidelijk oordeel heeft geveld door het 
grondgebied van de Westelijke Sahara uit 
te sluiten van de handelsovereenkomst 
EU-Marokko;

Or. pt

Amendement 26
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar de 
Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara en 
dat er zeer ambitieuze projecten bestaan 
om deze productie en uitvoer nog uit te 
breiden;

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar de 
Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van de 
Marokkaanse regio van de Westelijke 
Sahara en dat er zeer ambitieuze projecten 
bestaan om deze productie en uitvoer nog 
uit te breiden;

Or. fr

Amendement 27
Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar de 
Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara en 
dat er zeer ambitieuze projecten bestaan 
om deze productie en uitvoer nog uit te 
breiden;

5. wenst er de aandacht op te vestigen 
dat de uitvoer van groenten en fruit naar de 
Unie waarvoor preferenties gelden uit 
hoofde van de overeenkomst in kwestie 
(namelijk tomaten en meloenen) 
gedeeltelijk afkomstig is van het 
grondgebied van de Westelijke Sahara en 
dat er ambitieuze projecten bestaan om 
deze productie en uitvoer nog uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 28
José Bové

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert aan het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
van 21 december 2016, waarin wordt 
bepaald dat de overeenkomst tussen de 
EU en Marokko inzake 
landbouwproducten niet van toepassing is 
op het grondgebied van de Westelijke 
Sahara;

Or. fr

Amendement 29
Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Nicola 
Caputo, Tibor Szanyi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op correcte etikettering 
van deze producten zodat hun 
traceerbaarheid gegarandeerd is;

Or. es

Amendement 30
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt het dat de Commissie geen 
rekening heeft gehouden met het arrest 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie van 21 december 2016; stelt 
derhalve vast dat deze overeenkomst geen 
stabiel en onbetwistbaar kader kan 
vormen voor de betrokken actoren aan 
weerszijde van de Middellandse Zee;

Or. fr
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Amendement 31
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara 
die sinds die datum heeft kunnen 
plaatsvinden ondanks dat arrest; vraagt 
zich af in welke mate de preferenties die 
tijdens deze periode eventueel zonder 
geldige rechtsgrond zijn toegekend, 
schadelijk zijn geweest voor de begroting 
van de Unie; twijfelt er wegens het gebrek 
aan voldoende vergelijkbare gegevens ook 
aan of de Commissie het effect van het 
voorstel voor een nieuwe overeenkomst 
naar behoren kan beoordelen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 32
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 

6. herhaalt dat het arrest van het Hof 
van Justitie van 21 december 2016 bepaalt 
dat de overeenkomsten tussen de 
Europese Unie en Marokko niet gelden 
voor de Westelijke Sahara, waarbij erkend 
wordt dat deze laatste een verschillend en 
separaat grondgebied is waarover 
Marokko geen soevereiniteit uitoefent; 
vindt het zorgwekkend dat, ondanks het 
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mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

arrest in kwestie, de Commissie erop staat 
het te negeren en niet bereid is zich eraan 
te houden of betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden; 
vraagt zich af in welke mate de preferenties 
die tijdens deze periode eventueel zonder 
geldige rechtsgrond zijn toegekend, 
schadelijk zijn geweest voor de begroting 
van de Unie; twijfelt er wegens het gebrek 
aan voldoende vergelijkbare gegevens ook 
aan of de Commissie het effect van het 
voorstel voor een nieuwe overeenkomst 
naar behoren kan beoordelen;

Or. es

Amendement 33
Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

6. benadrukt het belang en de 
helderheid van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen en betreurt dat de 
Europese Commissie geen serieuze 
dialoog heeft aangeknoopt met het Frente 
Polisario, dat door de VN is erkend als de 
enige wettelijke vertegenwoordiger van 



AM\1164664NL.docx 19/34 PE628.535v01-00

NL

het Sahrawi-volk;

Or. pt

Amendement 34
Michel Dantin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen, en dringt er dan 
ook op aan dat het in de briefwisseling 
bepaalde met betrekking tot het 
uitwisselen van informatie snel in de 
praktijk wordt gebracht;

Or. fr

Amendement 35
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
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Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Marokkanse regio 
van de Westelijke Sahara die sinds die 
datum heeft kunnen plaatsvinden ondanks
dat arrest; vraagt zich af in welke mate de 
preferenties die tijdens deze periode 
eventueel zonder geldige rechtsgrond zijn 
toegekend, schadelijk zijn geweest voor de 
begroting van de Unie; twijfelt er wegens 
het gebrek aan voldoende vergelijkbare 
gegevens ook aan of de Commissie het 
effect van het voorstel voor een nieuwe 
overeenkomst naar behoren kan 
beoordelen;

Or. fr

Amendement 36
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

6. vindt het zorgwekkend dat de 
Commissie niet in staat is om betrouwbare 
en gedetailleerde gegevens te verstrekken 
over de preferentiële invoer van producten 
uit de Westelijke Sahara die vóór en sinds 
die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
verzoekt de Commissie om een 
gedetailleerde schatting van deze kosten 
en twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;
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Or. fr

Amendement 37
Luke Ming Flanagan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. betreurt de rechtsonzekerheid als 
gevolg van het arrest van het Hof van 
Justitie van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

6. betreurt het dat de EU zich niet 
aan het arrest van het Hof van Justitie van 
21 december 2016 heeft gehouden; vindt 
het zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van producten uit de Westelijke Sahara die 
sinds die datum heeft kunnen plaatsvinden 
ondanks dat arrest; vraagt zich af in welke 
mate de preferenties die tijdens deze 
periode eventueel zonder geldige 
rechtsgrond zijn toegekend, schadelijk zijn 
geweest voor de begroting van de Unie; 
twijfelt er wegens het gebrek aan 
voldoende vergelijkbare gegevens ook aan 
of de Commissie het effect van het voorstel 
voor een nieuwe overeenkomst naar 
behoren kan beoordelen;

Or. en

Amendement 38
Nicola Caputo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. betreurt de ontwikkelingen 
rondom de handelsplannen van de EU 
voor de Westelijke Sahara; wijst erop dat 
de opname van de Westelijke Sahara in de 
overeenkomst tussen de EU en Marokko 
het VN-vredesproces en de kansen op het 
bereiken van een overeenkomst houdende 
beëindiging van het conflict ondermijnt;
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betreurt het dat de Commissie blijft 
inzetten op een overeenkomst die ook van 
toepassing is op het grondgebied van de 
Westelijke Sahara, in plaats van de 
overeenkomst te beperken tot het 
internationaal erkende grondgebied van 
Marokko;

Or. en

Amendement 39
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat, hoewel er 
onverminderd ernstige zorgen bestaan in 
verband met de concurrentienadelen voor 
Europese landbouwers op basis van de 
oorspronkelijke associatie-overeenkomst, 
deze geactualiseerde tekst de 
tariefcontingenten en de regeling voor 
preferentiële invoer zoals eerder 
overeengekomen niet wijzigt, maar zich 
ertoe beperkt het geografische 
toepassingsgebied van de overeenkomst te 
verduidelijken;

Or. en

Amendement 40
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan onderhandelingen te 
openen met het Frente Polisario wanneer 
zij wil dat de overeenkomst ook geldt voor 
de Westelijke Sahara;
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Or. es

Amendement 41
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is desondanks ingenomen met de 
verduidelijking die deze nieuwe 
overeenkomst heeft aangebracht en hoopt 
dat deze overeenkomst de betrokken 
marktdeelnemers aan weerszijden van de 
Middellandse Zee voortaan een stabiel en 
onbetwistbaar kader kan bieden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 42
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is desondanks ingenomen met de 
verduidelijking die deze nieuwe 
overeenkomst heeft aangebracht en hoopt 
dat deze overeenkomst de betrokken 
marktdeelnemers aan weerszijden van de 
Middellandse Zee voortaan een stabiel en 
onbetwistbaar kader kan bieden;

Schrappen

Or. es

Amendement 43
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. is desondanks ingenomen met de 
verduidelijking die deze nieuwe 
overeenkomst heeft aangebracht en hoopt 
dat deze overeenkomst de betrokken 
marktdeelnemers aan weerszijden van de 
Middellandse Zee voortaan een stabiel en 
onbetwistbaar kader kan bieden;

7. is desondanks ingenomen met de 
verduidelijking die deze nieuwe 
overeenkomst heeft aangebracht en hoopt 
dat deze overeenkomst de betrokken 
marktdeelnemers aan weerszijden van de 
Middellandse Zee voortaan een stabiel en 
onbetwistbaar kader kan bieden; wijst er 
eens te meer op dat geen enkele 
landbouwers moet worden geconfronteerd 
met de riskante gevolgen van Europese 
geopolitieke beslissingen;

Or. fr

Amendement 44
Miguel Viegas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is desondanks ingenomen met de 
verduidelijking die deze nieuwe
overeenkomst heeft aangebracht en hoopt 
dat deze overeenkomst de betrokken 
marktdeelnemers aan weerszijden van de 
Middellandse Zee voortaan een stabiel en 
onbetwistbaar kader kan bieden;

7. dringt aan op verwerping van de
overeenkomst voor zover deze op enigerlei 
punt niet voldoet aan het arrest van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie;

Or. pt

Amendement 45
Hilde Vautmans

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is desondanks ingenomen met de 
verduidelijking die deze nieuwe 
overeenkomst heeft aangebracht en hoopt 
dat deze overeenkomst de betrokken 
marktdeelnemers aan weerszijden van de 

7. neemt nota van deze nieuwe 
overeenkomst en hoopt dat deze de 
betrokken marktdeelnemers en de partijen
voortaan een stabiel en onbetwistbaar 
kader kan bieden;
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Middellandse Zee voortaan een stabiel en 
onbetwistbaar kader kan bieden;

Or. en

Amendement 46
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat deze nieuwe 
overeenkomst tussen de Unie en Marokko 
onwettig is voor zover deze betrekking 
heeft op producten uit de Westelijke 
Sahara, en wijst op de bezorgdheden die 
sommige lidstaten, maatschappelijke 
organisaties, het Frente Polisario en de 
Juridische Dienst van het Europees 
Parlement hebben geuit met betrekking 
tot de wettelijke en politieke repercussies 
voor de uitoefening van het 
zelfbeschikkingsrecht door de Westelijke 
Sahara;

Or. es

Amendement 47
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. geeft uiting aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de inadequate 
raadplegingsprocedure van de Europese 
Commissie waardoor het Sahrawi-volk 
geen vrije en geïnformeerde keuze kan 
maken, met name omdat het Frente 
Polisario en andere Sahrawi-organisaties 
niet op juiste wijze bij het proces 
betrokken zijn;
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Or. es

Amendement 48
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. herinnert eraan dat het 
Frente Polisario, zoals erkend door de 
VN, de wettelijke vertegenwoordiger is 
van het Sahrawi-volk en dat de sluiting 
van een overeenkomst zonder hun 
goedkeuring een schending vormt van de 
rechten van volkeren van niet-autonome 
gebieden wier belangen centraal moeten 
staan, als verankerd in artikel 73 van het 
Handvest van de Verenigde Naties;

Or. es

Amendement 49
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. benadrukt dat de 
meerderheid van de Sahrawis economisch 
noch op enige andere wijze van deze 
overeenkomst zullen profiteren en 
veroordeelt het feit dat de 173 000 
Sahrawi-vluchtelingen die in het Tinouf-
vluchtelingenkamp leven er niet over 
geraadpleegd zijn en er niet van zullen 
profiteren;

Or. es

Amendement 50
Hilde Vautmans
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. twijfelt aan de relevantie op het 
gebied van douane en handel van het in de 
nieuwe overeenkomst gemaakte 
onderscheid tussen producten uit de Sahara 
en producten uit Marokko, afgezien van de 
evidente politieke dimensie; merkt met 
name op dat de nieuwe overeenkomst geen 
verdeling bevat van de tariefcontingenten 
die in de oorspronkelijke overeenkomst 
waren vastgesteld, en dat de vraag of 
producten van de Sahara afkomstig zijn of 
niet bijgevolg helemaal niet zal meespelen 
bij de toegang tot door de Unie toegekende 
preferenties;

8. twijfelt aan de relevantie op het 
gebied van landbouw, douane en handel 
van het in de nieuwe overeenkomst 
gemaakte onderscheid tussen producten uit 
de Westelijke Sahara en producten uit 
Marokko, afgezien van de evidente 
politieke dimensie; merkt met name op dat 
de nieuwe overeenkomst geen verdeling 
bevat van de tariefcontingenten die in de 
oorspronkelijke overeenkomst waren 
vastgesteld, en dat de vraag of producten 
van de Westelijke Sahara afkomstig zijn of 
niet bijgevolg helemaal niet zal meespelen 
bij de toegang tot door de Unie toegekende 
preferenties; dringt aan op 
oorsprongsetikettering van de producten 
uit de Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 51
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. twijfelt aan de relevantie op het 
gebied van douane en handel van het in de 
nieuwe overeenkomst gemaakte 
onderscheid tussen producten uit de Sahara 
en producten uit Marokko, afgezien van de 
evidente politieke dimensie; merkt met 
name op dat de nieuwe overeenkomst geen 
verdeling bevat van de tariefcontingenten 
die in de oorspronkelijke overeenkomst 
waren vastgesteld, en dat de vraag of
producten van de Sahara afkomstig zijn of 
niet bijgevolg helemaal niet zal meespelen 
bij de toegang tot door de Unie toegekende 
preferenties;

8. twijfelt aan de relevantie op het 
gebied van douane en handel van het in de 
nieuwe overeenkomst gemaakte 
onderscheid tussen producten uit de Sahara 
en producten uit Marokko, gezien het feit 
dat deze overeenkomst op geen enkele 
wijze een erkenning van de Westelijke 
Sahara als soevereine staat betekent; 
merkt met name op dat de nieuwe 
overeenkomst geen verdeling bevat van de 
tariefcontingenten die in de 
oorspronkelijke overeenkomst waren 
vastgesteld, en dat de herkomst van
producten bijgevolg helemaal niet zal 
meespelen bij de toegang tot door de Unie 
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toegekende preferenties;

Or. fr

Amendement 52
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. twijfelt aan de relevantie op het 
gebied van douane en handel van het in de 
nieuwe overeenkomst gemaakte 
onderscheid tussen producten uit de Sahara 
en producten uit Marokko, afgezien van de 
evidente politieke dimensie; merkt met 
name op dat de nieuwe overeenkomst geen 
verdeling bevat van de tariefcontingenten 
die in de oorspronkelijke overeenkomst 
waren vastgesteld, en dat de vraag of 
producten van de Sahara afkomstig zijn of 
niet bijgevolg helemaal niet zal meespelen 
bij de toegang tot door de Unie toegekende 
preferenties;

8. twijfelt aan de wettelijkheid op het 
gebied van douane en handel van het in de 
nieuwe overeenkomst gemaakte 
onderscheid tussen producten uit de Sahara 
en producten uit Marokko, afgezien van de 
evidente politieke dimensie; merkt met 
name op dat de nieuwe overeenkomst geen 
verdeling bevat van de tariefcontingenten 
die in de oorspronkelijke overeenkomst 
waren vastgesteld, en dat de vraag of 
producten van de Sahara afkomstig zijn of 
niet bijgevolg helemaal niet zal meespelen 
bij de toegang tot door de Unie toegekende 
preferenties;

Or. fr

Amendement 53
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verwerpt - tegen de achtergrond 
van het arrest van het Hof van Justitie, 
waarin wordt bepaald dat de twee 
gebieden los en onderscheiden zijn - het 
door de Marokkaanse 
gezondheidsautoriteiten naar voren 
gebrachte argument van de wettelijkheid 
van de certificering van producten van de 
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Westelijke Sahara;

Or. fr

Amendement 54
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert eraan dat artikel 7 van 
Protocol nr. 1 van de overeenkomst van 
2012 een vrijwaringsclausule bevat op 
grond waarvan het mogelijk is passende 
maatregelen te nemen indien verhoogde 
invoer van gevoelige landbouwproducten 
uit hoofde van de overeenkomst ernstige 
problemen veroorzaakt op de markt en/of 
de desbetreffende productiesector ernstig 
schaadt; spreekt de wens uit dat de 
preferentiële invoer van gevoelige 
landbouwproducten uit Marokko en de 
Westelijke Sahara in de Unie aan passend 
toezicht door de Commissie onderworpen 
blijft en dat de Commissie bereid blijft zo 
nodig gebruik te maken van deze 
clausule;

Schrappen

Or. fr

Amendement 55
Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Marijana Petir, Franc Bogovič, 
Jarosław Kalinowski, Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert eraan dat artikel 7 van 
Protocol nr. 1 van de overeenkomst van 
2012 een vrijwaringsclausule bevat op 
grond waarvan het mogelijk is passende 
maatregelen te nemen indien verhoogde 

9. herinnert eraan dat artikel 7 van 
Protocol nr. 1 van de overeenkomst van 
2012 een vrijwaringsclausule bevat op 
grond waarvan het mogelijk is passende 
maatregelen te nemen indien verhoogde 
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invoer van gevoelige landbouwproducten 
uit hoofde van de overeenkomst ernstige 
problemen veroorzaakt op de markt en/of 
de desbetreffende productiesector ernstig 
schaadt; spreekt de wens uit dat de 
preferentiële invoer van gevoelige 
landbouwproducten uit Marokko en de 
Westelijke Sahara in de Unie aan passend 
toezicht door de Commissie onderworpen 
blijft en dat de Commissie bereid blijft zo 
nodig gebruik te maken van deze clausule;

invoer van gevoelige landbouwproducten 
uit hoofde van de overeenkomst ernstige 
problemen veroorzaakt op de markt en/of 
de desbetreffende productiesector ernstig 
schaadt; spreekt de wens uit dat de 
preferentiële invoer van gevoelige 
landbouwproducten uit Marokko en de 
Westelijke Sahara in de Unie aan passend 
en alomvattend toezicht door de 
Commissie onderworpen blijft en dat de 
Commissie bereid blijft zo nodig 
onmiddellijk gebruik te maken van deze 
clausule;

Or. en

Amendement 56
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. herinnert eraan dat artikel 7 van 
Protocol nr. 1 van de overeenkomst van 
2012 een vrijwaringsclausule bevat op 
grond waarvan het mogelijk is passende 
maatregelen te nemen indien verhoogde 
invoer van gevoelige landbouwproducten 
uit hoofde van de overeenkomst ernstige 
problemen veroorzaakt op de markt en/of 
de desbetreffende productiesector ernstig 
schaadt; spreekt de wens uit dat de 
preferentiële invoer van gevoelige 
landbouwproducten uit Marokko en de 
Westelijke Sahara in de Unie aan passend 
toezicht door de Commissie onderworpen 
blijft en dat de Commissie bereid blijft zo 
nodig gebruik te maken van deze clausule;

9. herinnert eraan dat artikel 7 van 
Protocol nr. 1 van de overeenkomst van 
2012 een vrijwaringsclausule bevat op 
grond waarvan het mogelijk is passende 
maatregelen te nemen indien verhoogde 
invoer van gevoelige landbouwproducten 
uit hoofde van de overeenkomst ernstige 
problemen veroorzaakt op de markt en/of 
de desbetreffende productiesector ernstig 
schaadt; spreekt de wens uit dat de 
preferentiële invoer van gevoelige 
landbouwproducten uit Marokko in de 
Unie aan passend toezicht door de 
Commissie onderworpen blijft en dat de 
Commissie bereid blijft zo nodig gebruik te 
maken van deze clausule;

Or. fr

Amendement 57
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ontwerpadvies
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Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 
december 2016; dringt erop aan dat deze 
procedure zo spoedig mogelijk wordt 
hervat en afgerond, in samenhang met de 
sluiting van de overeenkomst die het 
onderwerp is van dit advies.

Schrappen

Or. es

Amendement 58
Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Marijana Petir, Franc Bogovič, 
Jarosław Kalinowski, Vladimir Urutchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
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geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
2016; dringt erop aan dat deze procedure 
zo spoedig mogelijk wordt hervat en 
afgerond, in samenhang met de sluiting van 
de overeenkomst die het onderwerp is van
dit advies.

geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
2016; dringt erop aan dat deze procedure 
onmiddellijk wordt hervat en afgerond, in 
samenhang met de sluiting van de 
overeenkomst die het onderwerp is van dit 
advies. verzoekt de Commissie op zo kort 
mogelijke termijn in de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling van 
het EP een presentatie te geven over de 
huidige stand van zaken op het gebied van 
de handel in landbouwproducten tussen 
de EU en Marokko, alsmede over de 
lopende onderhandelingen over de 
overeenkomst betreffende geografische 
aanduidingen.

Or. en

Amendement 59
Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, 
Paolo De Castro

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
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2016; dringt erop aan dat deze procedure 
zo spoedig mogelijk wordt hervat en 
afgerond, in samenhang met de sluiting van 
de overeenkomst die het onderwerp is van 
dit advies.

2016; dringt erop aan dat deze procedure 
zo spoedig mogelijk wordt hervat en 
afgerond, in samenhang met de sluiting van 
de overeenkomst die het onderwerp is van 
dit advies, en dat er enkele geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
worden opgenomen die aan het begin van 
de onderhandelingen ten onrechte waren 
uitgesloten.

Or. es

Amendement 60
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
2016; dringt erop aan dat deze procedure 
zo spoedig mogelijk wordt hervat en 
afgerond, in samenhang met de sluiting 
van de overeenkomst die het onderwerp is 
van dit advies.

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
2016;

Or. fr

Amendement 61
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Luke Ming Flanagan

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
2016; dringt erop aan dat deze procedure 
zo spoedig mogelijk wordt hervat en 
afgerond, in samenhang met de sluiting 
van de overeenkomst die het onderwerp is 
van dit advies.

10. herinnert eraan dat de Unie en 
Marokko, zoals vastgesteld in de 
oorspronkelijke overeenkomst van 2012, 
hebben onderhandeld over een ambitieuze 
en alomvattende overeenkomst inzake de 
bescherming van geografische 
aanduidingen en oorsprongsbenamingen 
van landbouwproducten, verwerkte 
landbouwproducten, vis en 
visserijproducten, waarin is bepaald dat 
Marokko de volledige lijst van 
geografische aanduidingen van de Unie 
moet beschermen; brengt eveneens in 
herinnering dat de in 2015 ingeleide 
procedure voor de sluiting van deze 
overeenkomst is opgeschort ten gevolge 
van het arrest van het Hof van 21 december 
2016;.

Or. en

Amendement 62
José Bové
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. fr
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