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Amendement 1
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Resolutie 2625 van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties inzake het recht en de definitie van 
het volk of de autoriteit en legitimiteit om 
het volk te vertegenwoordigen,

Or. en

Amendement 2
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
Verenigde Naties, met name artikel 73 in 
Hoofdstuk XI Verklaring betreffende niet-
zelfbesturende gebieden,

Or. en

Amendement 3
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de richtsnoeren van de 
Commissie voor de analyse van 
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mensenrechteneffecten in het kader van 
effectbeoordelingen van 
handelsgerelateerde beleidsinitiatieven en 
de richtsnoeren van de Commissie 
betreffende de raadpleging van 
belanghebbenden,

Or. en

Amendement 4
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van haar 
juridische dienst (SJ-0506-18),

Or. en

Amendement 5
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de Europese Unie 
en het Koninkrijk Marokko historische 
betrekkingen hebben, een nauwe 
samenwerking onderhouden die is 
opgebouwd door een veelomvattend 
partnerschap dat politieke, economische 
en sociale aspecten omvat, gesterkt door 
de geavanceerde status en de bereidheid 
van beide partijen om deze verder te 
ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 6
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Westelijke 
Sahara momenteel een niet-zelfbesturend 
gebied is, in afwachting van dekolonisatie 
overeenkomstig het internationaal recht; 
overwegende dat een aanzienlijk deel van 
het gebied zich onder buitenlandse 
militaire bezetting van Marokko bevindt 
en wordt afgescheiden door een meer dan 
2 700 kilometer tellende militaire muur; 
overwegende dat toegang tot de 
natuurlijke hulpbronnen van de 
Westelijke Sahara een van de 
kernproblemen is van het conflict en dat 
de exploitatie van deze bronnen zonder 
toestemming van de Sahrawi een 
schending inhoudt van artikel 73 van het 
Handvest van de Verenigde Naties en een 
politieke oplossing van het conflict 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 7
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A ter. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten krachtens artikel 21 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie de 
verplichting hebben de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht te eerbiedigen; 
overwegende dat eerbiediging van het 
beginsel van zelfbeschikking van volkeren 
is vastgelegd in artikel 2 van het Handvest 
van de VN; overwegende 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 8
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
toepassing van de overeenkomst op alleen 
het door Marokko bezette gebied van de 
Sahrawi de deling van de Westelijke 
Sahara vergroot en in strijd is met het 
internationaal recht, met inbegrip van het 
fundamentele beginsel van territoriale 
integriteit;

Or. en

Amendement 9
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
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Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat politieke, 
economische en commerciële belangen 
nooit zwaarder mogen wegen dan de 
eerbiediging en waarborging van 
mensenrechten en het internationaal 
recht; overwegende dat de schendingen 
van de mensenrechten die zich zowel in de 
bezette Westelijke Sahara als in Marokko 
voordoen, in strijd zijn met de 
mensenrechtenclausule, die in wettelijke 
termen wordt beschouwd als een 
essentieel onderdeel van 
handelsovereenkomsten die worden 
geratificeerd door de Europese Unie;

Or. en

Amendement 10
Jan Zahradil

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat op 10 december 
2015 het Gerecht het besluit van de Raad 
inzake de sluiting van de 
liberaliseringsovereenkomst nietig heeft 
verklaard; overwegende dat de Raad tegen 
dit arrest beroep heeft ingesteld;

B. overwegende dat op 10 december 
2015 het Gerecht het besluit van de Raad 
inzake de sluiting van de 
liberaliseringsovereenkomst nietig heeft 
verklaard; overwegende dat de Raad op 19 
februari 2016 unaniem tegen dit arrest 
beroep heeft ingesteld;

Or. en

Amendement 11
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Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie 
Mineur, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat op 21 december 
2016 het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft bepaald dat de 
liberaliseringsovereenkomst geen 
rechtsgrondslag bevat op grond waarvan de 
Westelijke Sahara tot de werkingssfeer van 
de overeenkomst behoort en derhalve niet 
van toepassing kan zijn op dit gebied;

C. overwegende dat op 21 december 
2016 het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft bepaald dat de 
liberaliseringsovereenkomst geen 
rechtsgrondslag bevat op grond waarvan de 
Westelijke Sahara tot de werkingssfeer van 
de overeenkomst behoort en derhalve niet 
van toepassing kan zijn op dit gebied 
aangezien de Westelijke Sahara niet tot 
Marokko behoort; overwegende dat het 
Hof dienovereenkomstig in punt 106 heeft 
gesteld dat de bevolking van de Westelijke 
Sahara dient te worden beschouwd als 
een "derde" wat betreft de betrekkingen 
tussen de EU en Marokko, en dat 
dergelijke bilaterale overeenkomsten 
uitsluitend gevolgen kunnen hebben voor 
het gebied van de Westelijke Sahara 
indien de uitdrukkelijke instemming van 
de bevolking van het gebied is verkregen;

Or. en

Amendement 12
Jan Zahradil

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat op 21 december 
2016 het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft bepaald dat de 
liberaliseringsovereenkomst geen
rechtsgrondslag bevat op grond waarvan de 

C. overwegende dat op 21 december 
2016 het Hof van Justitie van de Europese 
Unie heeft bepaald dat de 
liberaliseringsovereenkomst niet 
uitdrukkelijk een rechtsgrondslag bevat op 



AM\1168897NL.docx 9/87 PE630.461v02-00

NL

Westelijke Sahara tot de werkingssfeer van 
de overeenkomst behoort en derhalve niet 
van toepassing kan zijn op dit gebied;

grond waarvan de Westelijke Sahara tot de 
werkingssfeer van de overeenkomst 
behoort en derhalve niet van toepassing 
kan zijn op dit gebied;

Or. en

Amendement 13
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat punt 106 van het 
arrest bepaalt dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de zin van 
het beginsel van de relatieve werking van 
verdragen, wier toestemming vereist is 
voor de uitvoering van de overeenkomst op 
het grondgebied;

D. overwegende dat punt 106 van het 
arrest bepaalt dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de zin van 
het beginsel van de relatieve werking van 
verdragen, wier toestemming vereist is 
voor de uitvoering van de overeenkomst op 
het grondgebied; overwegende dat de 
bevolking van de Westelijke Sahara geen 
instemming heeft gegeven met betrekking 
tot deze overeenkomst, hetgeen een 
onontbeerlijke vereiste is voor toepassing 
ervan in de Westelijke Sahara, zoals 
bepaald in het arrest van het HvJ-EU; 
overwegende deze instemming, die moet 
worden verleend door middel van de 
legitieme vertegenwoordiger, het Front 
Polisario, in toepassing van Resolutie 
34/37 van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 14
Salvatore Cicu
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat punt 106 van het 
arrest bepaalt dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de zin van 
het beginsel van de relatieve werking van 
verdragen, wier toestemming vereist is 
voor de uitvoering van de overeenkomst op 
het grondgebied;

D. overwegende dat punt 106 van het 
arrest bepaalt dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de zin van 
het beginsel van de relatieve werking van 
verdragen, wier toestemming vereist is 
voor de uitvoering van de overeenkomst op 
het grondgebied; overwegende dat het 
werkingsgebied van de overeenkomst dus 
niet tot de Westelijke Sahara kon worden 
uitgebreid zonder verder akkoord;

Or. it

Amendement 15
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat punt 106 van het 
arrest bepaalt dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de zin van 
het beginsel van de relatieve werking van 
verdragen, wier toestemming vereist is 
voor de uitvoering van de overeenkomst op 
het grondgebied;

D. overwegende dat punt 106 van het 
arrest bepaalt dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara moet worden 
beschouwd als een "derde" in de zin van 
het beginsel van de relatieve werking van 
verdragen, wier toestemming vereist is 
voor de uitvoering van de overeenkomst op 
het grondgebied, zonder de noodzaak te 
bepalen of een dergelijke uitvoering haar 
schade zal toebrengen of juist ten goede 
zal komen;

Or. en

Amendement 16
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
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Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het Hof in 
artikel 69 van het arrest in de zaak die 
door het Front Polisario was 
aangespannen tegen de Raad van de EU 
met betrekking tot de toepasselijkheid van 
de visserijovereenkomst tussen de EU en 
Marokko op de Westelijke Sahara, heeft 
bepaald dat uit de bovenstaande 
overwegingen volgt dat de 
partnerschapsovereenkomst en het 
protocol van 2013 dienen te worden 
geïnterpreteerd overeenkomstig de regels 
van het internationaal recht die bindend 
zijn voor de Unie en van toepassing zijn 
op de betrekkingen tussen de Unie en het 
Koninkrijk Marokko; overwegende dat 
het gebied van de Westelijke Sahara en de 
aangrenzende wateren in deze zin niet 
onder de territoriale reikwijdte van deze 
overeenkomst en dit protocol vallen;

Or. en

Amendement 17
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat marktdeelnemers 
nog steeds uit de Westelijke Sahara kunnen 
uitvoeren naar de Europese Unie, maar dat 
sinds 21 december 2016 geen 
tariefpreferenties meer van toepassing zijn 
op uit dit gebied afkomstige producten;

E. overwegende dat marktdeelnemers 
nog steeds uit de Westelijke Sahara kunnen 
uitvoeren naar de Europese Unie, maar dat 
sinds 21 december 2016 geen 
tariefpreferenties meer van toepassing zijn 
op uit dit gebied afkomstige producten, wat 
negatieve gevolgen met zich meebrengt 



PE630.461v02-00 12/87 AM\1168897NL.docx

NL

voor de bevolking van de Westelijke 
Sahara;

Or. it

Amendement 18
Elena Valenciano, Nicola Danti, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er geen
informatie beschikbaar is op grond 
waarvan de EU-douaneautoriteiten kunnen 
bepalen of de uit Marokko uitgevoerde 
producten afkomstig zijn uit de Westelijke 
Sahara;

F. overwegende dat de bestaande 
procedures onvoldoende informatie bieden
op grond waarvan de EU-
douaneautoriteiten kunnen bepalen of de 
uit Marokko uitgevoerde producten 
afkomstig zijn uit de Westelijke Sahara, 
waardoor naleving van de strekking van 
de uitspraak van het HvJ-EU wordt 
verhinderd;

Or. en

Amendement 19
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er geen informatie 
beschikbaar is op grond waarvan de EU-
douaneautoriteiten kunnen bepalen of de 
uit Marokko uitgevoerde producten 
afkomstig zijn uit de Westelijke Sahara;

F. overwegende dat er weinig
informatie beschikbaar is op grond 
waarvan de EU-douaneautoriteiten kunnen 
bepalen of de uit Marokko uitgevoerde 
producten afkomstig zijn uit de Westelijke 
Sahara;

Or. en

Amendement 20
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Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er geen informatie 
beschikbaar is op grond waarvan de EU-
douaneautoriteiten kunnen bepalen of de 
uit Marokko uitgevoerde producten 
afkomstig zijn uit de Westelijke Sahara;

F. overwegende dat er weinig
informatie beschikbaar is op grond 
waarvan de EU-douaneautoriteiten kunnen 
bepalen of de uit Marokko uitgevoerde 
producten afkomstig zijn uit de Westelijke 
Sahara;

Or. it

Amendement 21
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Commissie in 
het werkdocument van de diensten heeft 
gesteld dat de beschikbare statistische 
informatie over de Westelijke Sahara over 
het algemeen onvolledig en heterogeen 
was en dat het doorgaans niet mogelijk is 
om de invoer vanuit Marokko te 
onderscheiden van die vanuit de 
Westelijke Sahara en op basis van 
statistische gegevensbanken van de Unie 
over buitenlandse handel, en dat het 
daardoor ook niet mogelijk is om een 
schatting te maken van het aandeel van de 
invoer die afkomstig is uit de Westelijke 
Sahara;

Or. en

Amendement 22
Patrick Le Hyaric
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namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Raad, na het 
arrest van het HvJ-EU, de Commissie een 
mandaat heeft verleend om de 
liberaliseringsovereenkomst te wijzigen 
teneinde opneming van producten uit de 
Westelijke Sahara mogelijk te maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Elena Valenciano, Nicola Danti, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de Raad, na het 
arrest van het HvJ-EU, de Commissie een 
mandaat heeft verleend om de 
liberaliseringsovereenkomst te wijzigen 
teneinde opneming van producten uit de 
Westelijke Sahara mogelijk te maken;

G. overwegende dat de Raad, na het 
arrest van het HvJ-EU, de Commissie een 
mandaat heeft verleend om de 
liberaliseringsovereenkomst te wijzigen 
teneinde opneming van producten uit de 
Westelijke Sahara mogelijk te maken; 
overwegende dat de opneming ervan per 
definitie enige vorm van traceerbaarheid 
vereist om dergelijke producten te 
identificeren;

Or. en

Amendement 24
Maria Arena

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G overwegende dat de Raad, na het 
arrest van het HvJ-EU, de Commissie een 
mandaat heeft verleend om de 
liberaliseringsovereenkomst te wijzigen 
teneinde opneming van producten uit de 
Westelijke Sahara mogelijk te maken;

G overwegende dat de Raad, na het 
arrest van het HvJ-EU, de Commissie een 
mandaat heeft verleend om de Protocollen 
nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane 
overeenkomst te wijzigen teneinde 
opneming van producten uit de Westelijke 
Sahara mogelijk te maken;

Or. fr

Amendement 25
Elena Valenciano, Nicola Danti, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er, om de partijen 
in staat te stellen om de impact van de 
overeenkomst op duurzame ontwikkeling 
waarvan de betrokken bevolking de 
gevolgen ondervindt en op de exploitatie 
van natuurlijke hulpbronnen te 
evalueren, specifieke mechanismen in het 
leven moeten worden geroepen voor de 
uitwisseling van informatie en de 
evaluatie van dergelijke gevolgen;

Or. en

Amendement 26
Maria Arena

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis overwegende dat het onontbeerlijk 
is de conformiteit van de overeenkomst 
met de uitspraak van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ-EU) in zaak 
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C-104/16 P van 21 december 2016 te 
garanderen;

Or. fr

Amendement 27
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) gekozen functionarissen en de 
publieke opinie in de Westelijke Sahara 
hebben geraadpleegd;

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) beweren dat zij gekozen 
functionarissen en de publieke opinie in de 
Westelijke Sahara hebben geraadpleegd; 
overwegende dat de meeste van deze 
functionarissen zijn gekozen tijdens 
verkiezingen die door Marokko zijn 
georganiseerd in de bezette Westelijke 
Sahara zonder enige wettelijke basis 
volgens het internationaal recht; 
overwegende dat deze zogenaamde 
raadpleging plaatsvond in Rabat en in 
Brussel en niet in de Westelijke Sahara, 
waardoor het voor de Commissie 
onmogelijk was om op een geloofwaardige 
wijze rekening te houden met de wens van 
het Sahrawi-volk;

Or. en

Amendement 28
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) gekozen functionarissen en de 
publieke opinie in de Westelijke Sahara 
hebben geraadpleegd;

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) functionarissen in Rabat en 
Brussel, gekozen onder Marokkaans 
recht, en andere belanghebbenden uit het 
deel van de Westelijke Sahara onder 
Marokkaans gezag hebben geraadpleegd; 
overwegende dat deze raadplegingen 
plaatsvonden nadat de overeenkomst werd 
aangegaan met de Marokkaanse 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 29
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) gekozen functionarissen en de 
publieke opinie in de Westelijke Sahara 
hebben geraadpleegd;

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) raadplegingen hebben gehouden 
in Marokko en Brussel, alsmede in het 
deel van de Westelijke Sahara onder 
Marokkaans gezag, na de ondertekening 
van de overeenkomst tussen Marokko en 
de Commissie;

Or. en

Amendement 30
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
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(EDEO) gekozen functionarissen en de 
publieke opinie in de Westelijke Sahara 
hebben geraadpleegd;

(EDEO), na het bereiken van de 
overeenkomst, raadplegingen hebben 
gehouden in Rabat en Brussels met
gekozen functionarissen en 
belanghebbenden in het deel van de 
Westelijke Sahara onder Marokkaans 
gezag;

Or. en

Amendement 31
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) gekozen functionarissen en de 
publieke opinie in de Westelijke Sahara 
hebben geraadpleegd;

H. overwegende dat de Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) naast gekozen functionarissen 
ook diverse vertegenwoordigers en 
verenigingen van het maatschappelijk 
middenveld in de Westelijke Sahara 
hebben geraadpleegd;

Or. it

Amendement 32
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat 83 % van de 
verenigingen of groeperingen uit het 
maatschappelijk middenveld die volgens 
de Commissie zijn geraadpleegd, hebben 
geklaagd over het feit dat ze nooit zijn 
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gevraagd om deel te nemen, of nooit 
hebben deelgenomen, aan enig 
raadplegingsproces; overwegende dat de 
Commissie niettemin raadplegingen heeft 
gevoerd met Marokkaanse gekozen 
functionarissen en marktdeelnemers en 
vier Marokkaanse maatschappelijke 
organisaties;

Or. en

Amendement 33
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de ngo's FIDH 
en OMCT hebben gemeld dat twee 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties uit de Westelijke Sahara die 
waren uitgenodigd om deel te nemen aan 
de raadplegingen in Brussels als gevolg 
van deze uitnodiging zijn onderworpen 
aan represailles van de Marokkaanse 
autoriteiten; overwegende dat beide 
personen vervolgens asiel hebben 
aangevraagd in een EU-lidstaat1 bis;

_________________

1 bis

https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs
-des-droits-humains/maroc-menaces-et-
harcelement-contre-mm-ettalbi-hafdalla-
et-babit-el

Or. en

Amendement 34
Maria Arena

Ontwerpresolutie
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Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Parlement het 
noodzakelijk acht om de situatie ter 
plaatse zelf te evalueren en inzicht te 
krijgen in de verschillende opvattingen die 
onder de bevolking leven;

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Parlement het 
noodzakelijk acht om de situatie ter plaatse 
zelf te evalueren en inzicht te krijgen in de 
verschillende opvattingen die onder de 
bevolking leven;

I. overwegende dat het Parlement het 
noodzakelijk acht om de situatie ter plaatse 
zelf te evalueren en inzicht te krijgen in de 
verschillende opvattingen die onder de 
bevolking leven; overwegende dat de 
delegatie van drie leden van het Europees 
Parlement uit de Commissie 
internationale handel tijdens hun 
tweedaagse bezoek het deel van het gebied 
heeft bezocht dat onder Marokkaans 
gezag staat; overwegende dat deze 
delegatie echter geen bezoek heeft 
gebracht aan het deel dat onder het gezag 
van Front Polisario staat en ook niet aan 
het vluchtelingenkamp in Tindouf, 
Algerije;

Or. en

Amendement 36
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
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Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Parlement het 
noodzakelijk acht om de situatie ter plaatse 
zelf te evalueren en inzicht te krijgen in de 
verschillende opvattingen die onder de 
bevolking leven;

I. overwegende dat een 
onderzoeksdelegatie van het Parlement 
tijdens een tweedaags bezoek in september 
alleen het door Marokko bezette deel van 
de Westelijke Sahara heeft bezocht, maar 
niet het deel dat onder het gezag staat van 
het Front Polisario en evenmin de 
vluchtelingenkampen waar meer dan 
173 000 Sahrawis wonen; overwegende 
dat het Parlement het noodzakelijk acht om 
de situatie ter plaatse zelf te evalueren en 
inzicht te krijgen in de wens van het 
Sahrawi-volk;

Or. en

Amendement 37
Sajjad Karim

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Parlement het 
noodzakelijk acht om de situatie ter plaatse 
zelf te evalueren en inzicht te krijgen in de 
verschillende opvattingen die onder de 
bevolking leven;

I. overwegende dat het Parlement het 
noodzakelijk acht om de situatie ter plaatse 
zelf te evalueren en inzicht te krijgen in de 
verschillende opvattingen die onder de 
bevolking leven; en herinnert aan de 
conclusies van de onderzoeksmissie van 
de INTA naar het gebied op 2 en 3 
september 2018;

Or. en

Amendement 38
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Maria Arena

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis overwegende dat in het advies van 
de juridische diensten van het Europees 
Parlement van 13 september 2018, met 
name in § 26, wordt vermeld dat de 
betrouwbaarheid van het door de 
Commissie toegepaste raadplegingsproces 
met betrekking tot het advies van het 
Europees Hof van Justitie over de 
definitie van "toestemming" moeilijk kan 
worden bevestigd;

Or. fr

Amendement 39
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst, die van 
technische aard is, in een bredere politieke 
en geopolitieke context plaatsvindt;

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst niet kan 
worden beschouwd als uitsluitend van 
technische aard, aangezien deze in een 
bredere politieke, justitiële en geopolitieke 
context plaatsvindt, en de exploitatie van 
de natuurlijke hulpbronnen een 
kernelement vormt van het conflict in de 
Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 40
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Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst, die van 
technische aard is, in een bredere politieke 
en geopolitieke context plaatsvindt;

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst in een 
bredere politieke en geopolitieke context 
plaatsvindt;

Or. en

Amendement 41
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst, die van 
technische aard is, in een bredere politieke 
en geopolitieke context plaatsvindt;

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst in een 
bredere politieke en geopolitieke context 
plaatsvindt;

Or. en

Amendement 42
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst, die van 
technische aard is, in een bredere politieke 
en geopolitieke context plaatsvindt;

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst in een 
bredere politieke en geopolitieke context 
plaatsvindt;

Or. en
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Amendement 43
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst, die van 
technische aard is, in een bredere politieke 
en geopolitieke context plaatsvindt;

J. overwegende dat de wijziging van 
de liberaliseringsovereenkomst in een 
bredere politieke en geopolitieke context 
plaatsvindt;

Or. it

Amendement 44
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat in het 
begeleidende werkdocument van de 
diensten van de Commissie bij de 
overeenkomst wordt gesteld dat de term
"Westelijke Sahara" wordt gebruikt om te 
verwijzen naar dat deel van het gebied dat 
feitelijk door Marokko wordt 
bestuurd; overwegende dat in de 
gezamenlijke verklaring wordt gesteld dat 
producten afkomstig uit de Westelijke 
Sahara die zijn onderworpen aan 
controles van de douaneautoriteiten van 
het Koninkrijk Marokko dienen te 
profiteren van de handelspreferenties uit 
deze overeenkomst; overwegende dat 
producten afkomstig uit het deel van het 
gebied van de Westelijke Sahara dat niet 
onder het gezag van Marokko valt, niet 
profiteert van dergelijke 
handelspreferenties;
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Or. en

Amendement 45
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat zich al meer dan 
veertig jaar lang een conflict afspeelt in 
het gebiedt, na het einde van de Spaanse 
dekolonisatie van de Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 46
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat de Westelijke 
Sahara door de Verenigde Naties wordt 
beschouwd als een niet-gedekoloniseerd 
gebied;

Or. en

Amendement 47
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat resolutie 
2440 (2018) van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties het mandaat van 
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Minurso met nog eens zes maanden heeft 
verlengd;

Or. en

Amendement 48
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking erkennen, dit in tegenstelling 
tot de Europese Unie en haar lidstaten;

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking erkennen; overwegende dat 
de Commissie tijdens het proces bij het 
HvJ-EU "de hoedanigheid van het Front 
Polisario van vertegenwoordiger van de 
Sahrawi, welke door de Algemene 
Vergadering van de VN aan hem is 
toegekend" (zaak T-512/12, punt 44) niet 
heeft aangevochten;

Or. en

Amendement 49
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
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de bevolking erkennen, dit in tegenstelling 
tot de Europese Unie en haar lidstaten;

de bevolking van de Westelijke Sahara
erkennen, dit in tegenstelling tot de 
Europese Unie en haar lidstaten;

Or. it

Amendement 50
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking erkennen, dit in tegenstelling 
tot de Europese Unie en haar lidstaten;

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking van de Westelijke Sahara
erkennen, dit in tegenstelling tot de 
Europese Unie en haar lidstaten;

Or. en

Amendement 51
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking erkennen, dit in tegenstelling 
tot de Europese Unie en haar lidstaten:

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking erkennen;

Or. en
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Amendement 52
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als vertegenwoordiger van 
de bevolking erkennen, dit in tegenstelling 
tot de Europese Unie en haar lidstaten;

K. overwegende dat de EU en haar 
lidstaten de soevereiniteit van Marokko 
over het grondgebied van de Westelijke 
Sahara niet erkennen; overwegende dat de 
Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie 
Front Polisario als de vertegenwoordiger 
van de bevolking van de Westelijke 
Sahara erkennen;

Or. en

Amendement 53
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat naar schatting 
92 % van de vangsten van de Europese 
vissersvloot in het kader van de 
visserijovereenkomst tussen de EU en 
Marokko juist plaatsvindt in de wateren 
van de Westelijke Sahara; overwegende 
dat in het kader de overeenkomst tussen 
de EU en Marokko, de vissersvloot van de 
landen van de Europese Unie over een 
periode van vier jaar 324 584 ton vis heeft 
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gevangen, met een waarde van meer dan 
300 miljoen EUR;

Or. en

Amendement 54
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende 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 55
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de Verenigde 
Naties de Westelijke Sahara beschouwt 
als een niet-zelfbesturend gebied in de zin 
van artikel 73 van het Handvest;

Or. en

Amendement 56
Joachim Schuster
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Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de Westelijke 
Sahara door de Verenigde Naties wordt 
erkend als een niet-zelfbesturend gebied 
krachtens het internationaal recht;

Or. en

Amendement 57
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Barbara 
Spinelli

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat, wat betreft de 
visserij, naar schatting 83,7 % van de 
vangsten in de door Marokko bezette 
wateren afkomstig zijn uit het gebied van 
Dahla, in wateren van de Sahrawi, terwijl 
de Sahrawi minder dan 5 % uitmaken van 
de arbeiders binnen de sector en geen 
daarvan werkzaam zijn in de haven, maar 
tot de onzekere beroepsbevolking behoren, 
en dat in het gebied 3 188 Marokkaanse 
boten actief zijn in vergelijking met 312 
boten van de Sahrawi;

Or. en

Amendement 58
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing
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Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat, rekening 
houdend met het arrest van het HvJ-EU 
van 27 februari 2018, de EU alleen al op 
het gebied van de visserij een fraude van 
95,8 miljoen EUR heeft gepleegd ten 
aanzien van de EU-begroting, aangezien 
de visserijovereenkomst tussen de EU en 
Marokko niet van toepassing is op de 
wateren van de Westelijke Sahara en de 
Europese Unie 58,8 miljoen EUR heeft 
betaald voor toegang tot de 
visserijbronnen in het kader van deze 
Overeenkomst en 37 miljoen voor steun 
aan de sector;

Or. en

Amendement 59
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing

Ontwerpresolutie
Overweging K quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quinquies. overwegende dat, door de 
onwettige toepassing van het 
visserijovereenkomst tussen de EU en 
Marokko op de Westelijke Sahara, het 
Sahrawi-volk 58,8 miljoen aan toegang 
tot visserijbronnen, 34 miljoen canoniek, 
300 miljoen aan vangstwaarde en 
37 miljoen aan sectorale steun is 
ontnomen; overwegende dat de 
economische schade aan het Sahrawi-
volk wat betreft de exploitatie van hun 
natuurlijke hulpbronnen alleen al in de 
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visserijsector over de laatste vier jaar 
430 miljoen EUR bedraagt;

Or. en

Amendement 60
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat zowel de 
overeenkomst als de uitvoering ervan 
strikt in overeenstemming dient te zijn met 
het feit dat de EU de Marokkaanse 
soevereiniteit over de Westelijke Sahara 
niet erkent, en met de onderscheiden en 
eigen status van de Westelijke Sahara in 
relatie tot alle staten, met inbegrip van het 
Koninkrijk Marokko;

Or. en

Amendement 61
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking moet zijn verkregen, alsook het 
derde door de Raad toegevoegde criterium, 

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking van de Westelijke Sahara moet 
zijn verkregen; neemt afstand van het 
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namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat de overeenkomst de plaatselijke 
bevolking ten goede komt;

derde door de Raad toegevoegde criterium, 
namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat de overeenkomst de plaatselijke 
bevolking ten goede komt, aangezien de 
meerderheid van de bevolking die 
momenteel woonachtig is in het gebied uit 
Marokkaanse kolonisten bestaat en het 
Sahrawi-volk een minderheid vormt; 
veroordeelt het feit dat het Koninkrijk 
Marokko sinds de Marokkaanse militaire 
invasie in 1975 honderdduizenden 
Marokkaanse kolonisten heeft 
overgebracht naar het gebied van de 
Westelijke Sahara met de uitdrukkelijke 
bedoeling de demografische samenstelling 
van de bevolking in het gebied te wijzigen, 
hetgeen wordt beschouwd als een misdaad 
op grond van het internationaal recht;

Or. en

Amendement 62
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking moet zijn verkregen, alsook het 
derde door de Raad toegevoegde criterium, 
namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat de overeenkomst de plaatselijke 
bevolking ten goede komt;

1. benadrukt dat bij elke 
overeenkomst tussen de EU en Marokko 
die tevens betrekking heeft op de 
Westelijke Sahara volledig moet worden 
voldaan aan de volgende criteria: de twee 
in het arrest van het HvJ-EU gestelde 
criteria, namelijk dat in de tekst van de 
overeenkomst de Westelijke Sahara 
uitdrukkelijk moet worden vermeld en de 
instemming van de bevolking moet zijn 
verkregen, alsook het derde door de Raad 
toegevoegde criterium, namelijk de 
noodzaak om ervoor te zorgen dat de 
overeenkomst de plaatselijke bevolking ten 
goede komt;

Or. en
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Amendement 63
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking moet zijn verkregen, alsook het 
derde door de Raad toegevoegde criterium,
namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat de overeenkomst de plaatselijke 
bevolking ten goede komt;

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking van de Westelijke Sahara moet 
zijn verkregen, alsook het derde door de 
Raad toegevoegde criterium inzake de 
noodzaak om ervoor te zorgen dat de 
overeenkomst de plaatselijke bevolking ten 
goede komt; merkt op dat de belangrijkste 
vereiste volgens het arrest van het HvJ-
EU de instemming was, en niet de 
voordelen;

Or. en

Amendement 64
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking moet zijn verkregen, alsook het 
derde door de Raad toegevoegde criterium, 
namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat de overeenkomst de plaatselijke 
bevolking ten goede komt;

1. erkent de twee in het arrest van het 
HvJ-EU gestelde criteria, namelijk dat in 
de tekst van de overeenkomst de 
Westelijke Sahara uitdrukkelijk moet 
worden vermeld en de instemming van de 
bevolking moet zijn verkregen, alsook het 
derde door de Raad toegevoegde criterium, 
namelijk de noodzaak om ervoor te zorgen 
dat de overeenkomst de plaatselijke 
bevolking ten goede komt, opdat de 
overeenkomst volledig van toepassing zou 
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zijn op het grondgebied van de Westelijke 
Sahara;

Or. it

Amendement 65
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat ondanks de eigen en 
onderscheiden status van de Westelijke 
Sahara en de niet-erkenning van de EU 
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 66
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat de EU en haar 
lidstaten de Marokkaanse soevereiniteit 
over de Westelijke Sahara niet erkennen; 
benadrukt van het HvJ-EU de eigen en 
onderscheiden status van de gebieden van 
de Westelijke Sahara in relatie tot alle 
staten heeft bevestigd;

Or. en
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Amendement 67
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat elke overeenkomst 
tussen de EU en Marokko die mede 
betrekking heeft op de Westelijke Sahara 
uitdrukkelijk dient te worden aangegaan 
onder de voorwaarde dat deze geen 
gevolgen heeft voor de positie van de Unie 
met betrekking tot de toekomstige status 
van de Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 68
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de overeenkomst in 
overeenstemming dient te zijn met de 
eigen en onderscheiden aard van de 
Westelijke Sahara in relatie tot Marokko 
en dat deze niet de erkenning van de 
Marokkaanse soevereiniteit over dat 
gebied impliceert;

Or. en

Amendement 69
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. wijst erop dat elke betrekking met 
de Westelijke Sahara in lijn moet zijn met 
de status van het gebied krachtens het 
internationaal recht;

Or. en

Amendement 70
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. wijst op de positie van het 
Parlement ter ondersteuning van de 
inspanningen van de VN 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-volk en 
overeenkomstig de VN-resoluties over 
deze kwestie;

Or. en

Amendement 71
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. spreekt zijn volledige steun uit 
voor en moedigt het lopende vredesproces 
onder auspiciën van Horst Köhler, de 
persoonlijke gezant van de secretaris-

2. benadrukt dat, om geloofwaardige 
steun en volledige aanmoediging te geven 
aan het lopende vredesproces onder 
auspiciën van Horst Köhler, de 
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generaal, aan en benadrukt dat de 
ratificatie van de gewijzigde 
liberaliseringsovereenkomst tussen de EU 
en Marokko geen enkel nadelig gevolg 
mag hebben voor de uitkomst van het
vredesproces;

persoonlijke gezant van de secretaris-
generaal, de EU zich dient te onthouden 
van het ratificeren van enige gewijzigde 
overeenkomst tussen de EU en Marokko 
die mede van toepassing is op de 
Westelijke Sahara, aangezien dit de steun 
van de EU zou impliceren voor een van de
twee partijen in het conflict en de 
inspanningen van de speciale gezant van 
de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties om te komen tot een politieke 
oplossing zou hinderen; met name 
wanneer de partijen elkaar naar 
verwachting in december zullen 
ontmoeten in Genève onder auspiciën van 
de VN voor de eerste rechtstreekse 
onderhandelingen tussen het Front 
Polisario en Marokko sinds 2012;

Or. en

Amendement 72
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. spreekt zijn volledige steun uit voor 
en moedigt het lopende vredesproces onder 
auspiciën van Horst Köhler, de 
persoonlijke gezant van de secretaris-
generaal, aan en benadrukt dat de ratificatie 
van de gewijzigde 
liberaliseringsovereenkomst tussen de EU 
en Marokko geen enkel nadelig gevolg 
mag hebben voor de uitkomst van het 
vredesproces;

2. spreekt zijn volledige steun uit voor 
en moedigt het lopende vredesproces onder 
auspiciën van Horst Köhler, de 
persoonlijke gezant van de secretaris-
generaal, aan en benadrukt dat de ratificatie 
van de gewijzigde 
liberaliseringsovereenkomst tussen de EU 
en Marokko geen enkel nadelig gevolg 
mag hebben voor de lopende 
inspanningen van de persoonlijke gezant 
en de uitkomst van het vredesproces;

Or. en

Amendement 73
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Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. spreekt zijn volledige steun uit voor 
en moedigt het lopende vredesproces onder 
auspiciën van Horst Köhler, de 
persoonlijke gezant van de secretaris-
generaal, aan en benadrukt dat de 
ratificatie van de gewijzigde 
liberaliseringsovereenkomst tussen de EU 
en Marokko geen enkel nadelig gevolg 
mag hebben voor de uitkomst van het 
vredesproces;

2. spreekt zijn volledige steun uit voor 
en moedigt het lopende vredesproces onder 
auspiciën van Horst Köhler, de 
persoonlijke gezant van de secretaris-
generaal, aan; benadrukt dat de ratificatie 
van de gewijzigde 
liberaliseringsovereenkomst tussen de EU 
en Marokko geen enkel nadelig gevolg 
mag hebben voor de uitkomst van het 
vredesproces met betrekking tot de 
Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 74
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán Crespo, Ángela 
Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. neemt kennis van de spanningen 
tussen de verschillende belangen in het 
gebied en is van mening dat er een 
gerespecteerde en geaccepteerde oplossing 
moet worden gevonden voor het 
voortdurende conflict teneinde te zorgen 
voor een bredere participatie van alle 
groepen in de economische ontwikkeling 
van het gebied; is tegelijkertijd ervan 
overtuigd dat de lokale bevolking ook het 
recht heeft zich in afwachting van een 
politieke oplossing te ontwikkelen;

3. betreurt dat de Europese 
Commissie geen serieuze dialoog heeft 
aangeknoopt met het Front Polisario, dat 
door de VN is erkend als de enige 
wettelijke vertegenwoordiger van het 
Sahrawi-volk;

Or. en
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Amendement 75
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. neemt kennis van de spanningen 
tussen de verschillende belangen in het 
gebied en is van mening dat er een 
gerespecteerde en geaccepteerde oplossing 
moet worden gevonden voor het 
voortdurende conflict teneinde te zorgen 
voor een bredere participatie van alle 
groepen in de economische ontwikkeling 
van het gebied; is tegelijkertijd ervan 
overtuigd dat de lokale bevolking ook het 
recht heeft zich in afwachting van een 
politieke oplossing te ontwikkelen;

3. neemt kennis van de spanningen 
tussen de verschillende belangen in het 
gebied en is van mening dat er een 
gerespecteerde en geaccepteerde oplossing 
moet worden gevonden voor het 
voortdurende conflict teneinde te zorgen 
voor participatie van het Sahrawi-volk in 
de economische ontwikkeling van het 
gebied; is tegelijkertijd ervan overtuigd dat 
het Sahrawi-volk woonachtig aan beide 
zijden van het verdeelde gebied, alsook in 
de vluchtelingenkampen in Tindouf, het 
recht heeft zich in afwachting van een 
politieke oplossing in sociaaleconomisch 
opzicht te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 76
Elena Valenciano, Nicola Danti, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. neemt kennis van de spanningen 
tussen de verschillende belangen in het 
gebied en is van mening dat er een 
gerespecteerde en geaccepteerde oplossing 
moet worden gevonden voor het 
voortdurende conflict teneinde te zorgen 
voor een bredere participatie van alle 
groepen in de economische ontwikkeling 
van het gebied; is tegelijkertijd ervan 
overtuigd dat de lokale bevolking ook het 

3. neemt kennis van de legitieme
belangen van de mensen in het gebied en 
is van mening dat er een gerespecteerde en 
geaccepteerde oplossing moet worden 
gevonden voor het lopende proces rond de 
Westelijke Sahara teneinde te zorgen voor 
een bredere participatie van alle groepen in 
de economische ontwikkeling van het 
gebied;
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recht heeft zich in afwachting van een 
politieke oplossing te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 77
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. neemt kennis van de spanningen 
tussen de verschillende belangen in het 
gebied en is van mening dat er een 
gerespecteerde en geaccepteerde oplossing 
moet worden gevonden voor het 
voortdurende conflict teneinde te zorgen 
voor een bredere participatie van alle 
groepen in de economische ontwikkeling 
van het gebied; is tegelijkertijd ervan 
overtuigd dat de lokale bevolking ook het 
recht heeft zich in afwachting van een 
politieke oplossing te ontwikkelen;

3. neemt kennis van de spanningen 
tussen de verschillende belangen in het 
gebied en is van mening dat er een 
gerespecteerde en geaccepteerde oplossing 
moet worden gevonden voor het 
voortdurende conflict teneinde te zorgen 
voor reële en duurzame voordelen voor
alle groepen, met inbegrip van het 
Sahrawi-volk in de vluchtelingenkampen 
in Tindouf, en voor een duurzame
economische ontwikkeling van het gebied;

Or. en

Amendement 78
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat producten afkomstig 
uit het deel van de Westelijke Sahara dat 
niet onder Marokkaans gezag valt niet 
lijken te profiteren van enige preferenties 
in het kader van de overeenkomst, 
hetgeen vragen oproept over de 
verplichtingen van de EU en haar 
lidstaten met betrekking tot de 
eerbiediging van het principe van 
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territoriale integriteit als onderdeel van 
het recht tot zelfbeschikking; uit zijn 
bezorgdheid over de verdere versterking 
van een scheiding van het gebied van de 
Westelijke Sahara in sociaal en 
economisch opzicht;

Or. en

Amendement 79
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie 
Mineur, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 80
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt de twijfels die door 
sommige lidstaten, sociale organisaties, 
het Front Polisario of de juridische dienst 
van het Europees Parlement zijn geuit 
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met betrekking tot de mogelijke juridische 
en politieke gevolgen van deze gewijzigde 
overeenkomst voor de uitoefening van het 
recht tot zelfbeschikking van het Sahrawi-
volk;

Or. en

Amendement 81
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. uit zijn bezorgdheid over 
het feit dat de Commissie niet in staat was 
betrouwbare gegevens te verstrekken 
betreffende preferentiële invoer uit de 
Westelijke Sahara ter ondersteuning van 
de claim dat de overeenkomst ten goede 
komt aan het gebied, aangezien de 
Commissie erkent dat het "in het 
algemeen onmogelijk" is om invoer uit 
Marokko te onderscheiden van invoer uit 
de Westelijke Sahara; benadrukt dat de 
Commissie toegeeft dat zij niet in staat is 
onderscheid te maken tussen de Sahrawi-
en de Marokkaanse bevolkingsgroepen in 
termen van voordelen op het gebied van 
werkgelegenheid; beaamt dat, bij gebrek 
aan voldoende vergelijkbare gegevens, het 
twijfelachtig is dat de Commissie het 
effect van het voorstel voor een nieuwe 
overeenkomst naar behoren kan 
beoordelen;

Or. en

Amendement 82
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Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en 
plaatselijke functionarissen met een 
mandaat of functie krachtens het 
Marokkaanse recht, gehouden in het deel 
van het gebied onder Marokkaans gezag
en tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen zich 
uitspraken voor de overeenkomst door de 
Marokkaanse aanwezigheid in het gebied 
en hun recht op economische ontwikkeling 
te verdedigen, en andere partijen van 
mening zijn dat de overeenkomst de 
Marokkaanse belangen in de Westelijke 
Sahara verder verankert en onrechtmatig 
en ten behoeve van derden natuurlijke 
hulpbronnen exploiteert die van het 
Sahrawi-volk zijn, en dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

Or. en

Amendement 83
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
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tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat de meeste partijen hun 
instemming met de overeenkomst hebben 
betuigd door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

Or. it

Amendement 84
Tiziana Beghin, Gilles Pargneaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen 
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat de meerderheid van de
geraadpleegde partijen hun instemming 
met de overeenkomst betuigen door hun 
recht op economische ontwikkeling te 
verdedigen, en andere partijen van mening 
zijn dat het politieke conflict eerst moet 
worden opgelost voordat 
handelspreferenties worden verleend;

Or. en

Amendement 85
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen 
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

4. merkt op, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische 
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen 
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

Or. en

Amendement 86
Elena Valenciano, Nicola Danti, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke economische
actoren, gekozen vertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen 
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

4. benadrukt, op basis van gesprekken 
met verschillende plaatselijke actoren en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld ter plaatse en 
tijdens vergaderingen in het Europees 
Parlement, dat sommige partijen hun 
instemming met de overeenkomst betuigen 
door hun recht op economische 
ontwikkeling te verdedigen, en andere 
partijen van mening zijn dat het politieke 
conflict eerst moet worden opgelost 
voordat handelspreferenties worden 
verleend;

Or. en

Amendement 87
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. merkt op dat de Commissie en de 
EDEO de onderhandelingen over de 
overeenkomst hebben gehouden in Rabat 
en Brussel, ondanks het feit dat de EU en 
haar lidstaten die Marokkaanse 
soevereiniteit over de Westelijke Sahara 
niet erkennen en ondanks de eigen en 
onderscheiden status van de Westelijke 
Sahara;

Or. en

Amendement 88
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet 
uitdrukken en is dan ook van mening dat 
er enige onzekerheid blijft bestaan over 
dit criterium;

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet
uitdrukken en is dan ook van mening dat 
er enige onzekerheid blijft bestaan over 
dit criterium;

5. wijst erop dat het HvJ-EU heeft 
beaamd dat enige overeenkomst met de 
Westelijke Sahara de voorafgaande
instemming vereist van het volk van de 
Westelijke Sahara; is van mening dat het 
raadplegingsproces dat is uitgevoerd door 
de Commissie en de EDEO, het niet 
mogelijk maakte de standpunten van het 
volk van de Westelijke Sahara met 
betrekking tot de voorgestelde 
overeenkomst effectief te beoordelen; is 
van mening dat alleen de door de VN 
erkende vertegenwoordiger van het volk 
van de Westelijke Sahara, het Front 
Polisario, de instemming van het volk kan 
uitdrukken; merkt in verband hiermee op 
dat het Front Polisario de voorgestelde 
overeenkomst heeft afgewezen;

Or. en

Amendement 90
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet 
uitdrukken en is dan ook van mening dat 
er enige onzekerheid blijft bestaan over 
dit criterium;

5. wijst ervoor dat het HvJ-EU heeft 
bepaald dat de bevolking van de 
Westelijke Sahara haar instemming moet 
geven aan enige overeenkomst die 
betrekking heeft op haar gebied; neemt 
waar dat het Front Polisario, als door de 
VN erkende vertegenwoordiger van die 
bevolking, de overeenkomst heeft 
afgewezen; merkt op dat bijna honderd 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld van de 
Sahrawi afstand hebben genomen van de 
voorgestelde overeenkomst en van de 
raadplegingen die zijn uitgevoerd door de 
EDEO en de Commissie;
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Or. en

Amendement 91
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet 
uitdrukken en is dan ook van mening dat 
er enige onzekerheid blijft bestaan over dit
criterium;

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet 
uitdrukken; is van mening dat onzekerheid 
blijft bestaan over de vraag of de EU heeft 
voldaan aan het criterium van instemming 
van de bevolking van de Westelijke 
Sahara;

Or. en

Amendement 92
Elena Valenciano, Nicola Danti, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet 
uitdrukken en is dan ook van mening dat 
er enige onzekerheid blijft bestaan over 
dit criterium;

5. wijst erop dat het HvJ-EU in zijn 
arrest niet heeft verklaard op welke wijze 
de bevolking haar instemming moet 
uitdrukken;

Or. en

Amendement 93
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt de kritiek op het 
raadplegingsproces dat is uitgevoerd door 
de Commissie en de EDEO; merkt op dat 
een groot deel van de belanghebbenden 
waarvan de Commissie aangeeft dat zij 
deze heeft geraadpleegd, deelname heeft 
geweigerd of niet is uitgenodigd; merkt op 
dat bijna honderd groepen uit het 
maatschappelijk middenveld van de 
Sahrawi hebben geprotesteerd tegen de 
overeenkomst en het raadplegingsproces 
hebben bekritiseerd; merkt op dat de door 
de VN erkende vertegenwoordiger van de 
bevolking van de Westelijke Sahara, het 
Front Polisario, bezwaar heeft gemaakt 
tegen de voorgestelde overeenkomst;

Or. en

Amendement 94
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de huidige economische, 
sociale en ecologische ontwikkeling die in 
Dahla en Laâayune waargenomen is en 
de aanzienlijke mogelijkheden voor de 
verdere ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse;

Schrappen

Or. en

Amendement 95
Heidi Hautala
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de huidige economische, 
sociale en ecologische ontwikkeling die in 
Dahla en Laâayune waargenomen is en de 
aanzienlijke mogelijkheden voor de 
verdere ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse;

6. neemt kennis van een
economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling in Dahla en Laâayune en de 
mogelijkheden voor de verdere 
ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse; benadrukt echter dat deze 
ontwikkeling niet kan worden gezien 
buiten de context van een buitenlandse 
bezetting, een ernstige 
mensenrechtensituatie en een proces van 
demografische manipulatie; merkt verder 
op dat het Sahrawi-volk dat in 
ballingschap leeft in de 
vluchtelingenkampen in Tindouf wordt 
geconfronteerd met extreme 
levensomstandigheden met beperkte 
internationale hulp;

Or. en

Amendement 96
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de huidige economische, 
sociale en ecologische ontwikkeling die in 
Dahla en Laâayune waargenomen is en de 
aanzienlijke mogelijkheden voor de 
verdere ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse;

6. neemt kennis van de huidige 
economische, sociale en ecologische 
ontwikkeling die in Dahla en Laâayune 
waargenomen is, maar benadrukt dat dit 
niet kan worden bezien zonder de bredere 
context; benadrukt dat het bereiken van 
een politieke oplossing en juridische 
zekerheid van cruciaal belang is voor de 
verdere ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse voor alle groepen, met inbegrip 
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van het Sahrawi-volk woonachtig in 
vluchtelingenkampen in Tindouf;

Or. en

Amendement 97
Elena Valenciano, Nicola Danti, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. erkent de huidige economische,
sociale en ecologische ontwikkeling die in 
Dahla en Laâayune waargenomen is en 
de aanzienlijke mogelijkheden voor de 
verdere ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse;

6. erkent dat de bevordering van
sociale en duurzame ontwikkeling het 
belangrijkste doel is van de overeenkomst, 
die mogelijkheden biedt voor de verdere 
ontwikkeling van zowel laag- als 
hooggeschoolde werkgelegenheidskansen 
ter plaatse;

Or. en

Amendement 98
Patricia Lalonde, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. merkt op dat naar schatting circa 
59 000 banen exportafhankelijk zijn, 
hetgeen overeenkomt met circa 10 % van 
de in het gebied wonende bevolking;

Or. en

Amendement 99
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
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Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun 
exportniveaus in het niet-autonome 
gebied van de Westelijke Sahara;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara;

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU die zonder 
wettelijke basis zijn verleend aan de 
sectoren landbouw en visserij in het deel
van de Westelijke Sahara onder 
Marokkaans gezag een impact heeft 
gehad op deze sectoren; roept de 
Commissie op het verlies voor de EU-
begroting als gevolg van deze foutieve 
toepassing van de douaneregels te 
evalueren;

Or. en

Amendement 101
Elena Valenciano, Nicola Danti, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara;

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara; is echter van mening 
dat erop moet worden toegezien dat deze 
een plaatselijke toegevoegde waarde 
hebben en waardige werkgelegenheid 
bieden voor de plaatselijke bevolking;

Or. en

Amendement 102
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara;

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het gebied van de Westelijke Sahara 
onder Marokkaans gezag; merkt echter op 
dat deze preferenties geen wettelijke basis 
hadden;

Or. en

Amendement 103
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
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effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara;

effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara en dat de afschaffing 
ervan ernstige nadelige gevolgen kan 
hebben;

Or. it

Amendement 104
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara;

7. is van mening dat de 
tariefpreferenties van de EU een positief 
effect hebben gehad op de sectoren 
landbouw en visserij en hun exportniveaus 
in het niet-zelfbesturende gebied van de 
Westelijke Sahara;

(Deze wijziging geldt voor de gehele tekst; 
goedkeuring ervan brengt technische 
aanpassingen in de gehele tekst mee.)
Bron: VN-lijst van niet-zelfbesturende 
gebieden
(http://www.un.org/en/decolonization/nons
elfgovterritories.shtml).

Or. en

Amendement 105
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie



PE630.461v02-00 56/87 AM\1168897NL.docx

NL

Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 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. en

Amendement 106
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat, ongeacht de 
uitkomst van het vredesproces, de lokale
bevolking zal profiteren van de
economische ontwikkeling en de daaruit 
voortvloeiende investeringen in 
infrastructuur, gezondheidszorg en 
onderwijs;

8. is ervan overtuigd dat, ongeacht de 
uitkomst van het vredesproces, de 
bevolking die woont in het deel van het 
gebied dat onder Marokkaans gezag valt 
en dat een belang heeft in de economische 
sectoren die door de overeenkomst worden 
bestreken, mogelijk zal profiteren van deze 
handel; merkt daarentegen op dat de 
bevolking in het deel van het gebied dat 
onder het gezag van Front Polisario valt 
niet profiteert van deze overeenkomst en 
een verdere verslechtering zal ervaren van 
haar sociaaleconomische 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 107
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat, ongeacht de 
uitkomst van het vredesproces, de lokale 
bevolking zal profiteren van de 
economische ontwikkeling en de daaruit 
voortvloeiende investeringen in 
infrastructuur, gezondheidszorg en 
onderwijs;

8. benadrukt de behoefte aan 
resultaten van het VN-proces, en 
benadrukt dat dit de manier is om de 
juridische zekerheid te garanderen die 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat 
het gebied zal profiteren van de 
economische ontwikkeling en 
investeringen in infrastructuur, 
gezondheidszorg en onderwijs;

Or. en

Amendement 108
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ervan overtuigd dat, ongeacht de 
uitkomst van het vredesproces, de lokale 
bevolking zal profiteren van de 
economische ontwikkeling en de daaruit 
voortvloeiende investeringen in 
infrastructuur, gezondheidszorg en 
onderwijs;

8. is ervan overtuigd dat, ongeacht de 
uitkomst van het vredesproces, de lokale 
bevolking zal profiteren van de 
economische ontwikkeling en de daaruit 
voortvloeiende investeringen in 
infrastructuur, 
werkgelegenheid, gezondheidszorg en 
onderwijs;

Or. en

Amendement 109
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, 

Schrappen
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zoals in de installatie voor de ontzilting 
van zeewater, en moedigt verdere 
inspanningen in deze richting aan;

Or. en

Amendement 110
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater, en moedigt verdere 
inspanningen in deze richting aan;

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater; wijst op de verplichting op 
grond van het internationaal recht van de 
EU en haar lidstaten om niet bij te dragen 
tot een onwettige situatie die het gevolg is 
van een onrechtmatige bezetting of 
annexatie;

Or. en

Amendement 111
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater, en moedigt verdere 
inspanningen in deze richting aan;

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater, maar merkt op dat dergelijke 
investeringen plaatsvinden in de context 
van een bezetting in de zin van het 
internationaal humanitair recht;
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Or. en

Amendement 112
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater, en moedigt verdere 
inspanningen in deze richting aan;

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater, maar benadrukt dat deze 
investeringen momenteel plaatsvinden in 
de context van een bezetting;

Or. en

Amendement 113
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderkent de bestaande 
investeringen in de sector hernieuwbare 
energie en in de circulaire economie, zoals 
in de installatie voor de ontzilting van 
zeewater, en moedigt verdere inspanningen 
in deze richting aan;

9. onderkent de bestaande 
investeringen in groene technologieën, de 
sector hernieuwbare energie en in de 
circulaire economie, zoals in de installatie 
voor de ontzilting van zeewater, en 
moedigt verdere inspanningen in deze 
richting aan;

Or. en

Amendement 114
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt echter dat verdere 
inspanningen nodig zijn om te zorgen voor 
meer integratie in alle geledingen van de 
lokale economie;

10. erkent de bestaande investeringen 
in diverse sectoren en benadrukt dat 
verdere inspanningen nodig zijn om te 
zorgen voor meer integratie in alle 
geledingen van de lokale economie;

Or. en

Amendement 115
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept Marokko op te garanderen 
dat de voordelen van tariefpreferenties 
voor producten uit het niet-autonome 
gebied van de Westelijke Sahara 
plaatselijk worden geherinvesteerd en ten 
goede komen aan de plaatselijke 
bevolking;

Or. en

Amendement 116
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt de zakelijke initiatieven van 
jonge Sahrawis, onder wie vele vrouwen, 
en benadrukt hun behoefte aan meer 
exportmogelijkheden teneinde meer 
investeringen mogelijk te maken in 
sectoren met een grote vraag naar werk;

11. steunt de zakelijke initiatieven van 
jonge Sahrawis, onder wie vele vrouwen, 
en benadrukt hun behoefte aan meer 
exportmogelijkheden teneinde meer 
investeringen mogelijk te maken in 
sectoren met een grote vraag naar werk, 
zoals in landbouw, visserij en 
infrastructuren;
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Or. en

Amendement 117
Elena Valenciano, Nicola Danti, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt de zakelijke initiatieven van 
jonge Sahrawis, onder wie vele vrouwen, 
en benadrukt hun behoefte aan meer 
exportmogelijkheden teneinde meer 
investeringen mogelijk te maken in 
sectoren met een grote vraag naar werk;

11. erkent de zakelijke initiatieven van 
Sahrawis, met name die van jonge 
mensen, onder wie vele vrouwen, en 
benadrukt hun behoefte aan meer 
exportmogelijkheden teneinde meer 
investeringen mogelijk te maken in 
sectoren met een grote vraag naar werk;

Or. en

Amendement 118
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. steunt de zakelijke initiatieven van 
jonge Sahrawis, onder wie vele vrouwen, 
en benadrukt hun behoefte aan meer 
exportmogelijkheden teneinde meer 
investeringen mogelijk te maken in 
sectoren met een grote vraag naar werk;

11. steunt de zakelijke initiatieven van 
jonge Sahrawis, onder wie vele vrouwen, 
en benadrukt hun behoefte aan meer 
exportmogelijkheden en wettelijke 
zekerheden teneinde meer investeringen 
mogelijk te maken in sectoren met een 
grote vraag naar werk;

Or. en

Amendement 119
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. erkent het strategisch potentieel 
van de Westelijke Sahara als 
investeringsknooppunt voor de rest van 
het Afrikaanse continent;

Schrappen

Or. en

Amendement 120
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden 
verplaatst naar regio's in Marokko waar 
van de preferenties kan worden 
geprofiteerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement
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13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden verplaatst 
naar regio's in Marokko waar van de 
preferenties kan worden geprofiteerd;

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie die investeert of bereid is te 
investeren in het gebied, en haar potentieel 
om het grondgebied te ontwikkelen; 
onderstreept het risico dat activiteiten 
worden verplaatst naar regio's in Marokko 
waar van de preferenties kan worden 
geprofiteerd;

Or. en

Amendement 122
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden verplaatst 
naar regio's in Marokko waar van de 
preferenties kan worden geprofiteerd;

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van het uitblijven van een
politieke oplossing, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden verplaatst 
naar regio's in Marokko waar van de 
preferenties kan worden geprofiteerd;

Or. en

Amendement 123
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden verplaatst 
naar regio's in Marokko waar van de 
preferenties kan worden geprofiteerd;

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden verplaatst 
naar andere regio's waar van de 
preferenties kan worden geprofiteerd;

Or. en

Amendement 124
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van een permanente afschaffing 
van tariefpreferenties voor producten uit 
het niet-autonome gebied van de 
Westelijke Sahara, en het signaal dat 
hiermee wordt afgegeven aan de jongere 
generatie en haar potentieel om het 
grondgebied te ontwikkelen; onderstreept 
het risico dat activiteiten worden verplaatst 
naar regio's in Marokko waar van de 
preferenties kan worden geprofiteerd;

13. waarschuwt voor de schadelijke 
effecten van het langdurig uitblijven van 
een politieke oplossing voor het niet-
autonome gebied van de Westelijke 
Sahara, en het signaal dat hiermee wordt 
afgegeven aan de jongere generatie en haar 
potentieel om het grondgebied te 
ontwikkelen; onderstreept het risico dat 
activiteiten worden verplaatst naar regio's 
in Marokko waar van de preferenties kan 
worden geprofiteerd;

Or. en

Amendement 125
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 
gaat om de uitoefening van en het toezicht 
op de mensenrechten en de individuele 
vrijheden, en verlangt een doortastende 
dialoog met Marokko over deze kwesties;

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 
gaat om de uitoefening van en het toezicht 
op de mensenrechten en de individuele 
vrijheden, en verlangt een doortastende 
dialoog met Marokko over deze kwesties;

Schrappen

Or. en

Amendement 127
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 

14. is ervan overtuigd dat de 
bekrachtiging van de overeenkomst voor 
het grondgebied van de Westelijke Sahara 
met de eruit voortvloeiende aanwezigheid 
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gaat om de uitoefening van en het toezicht 
op de mensenrechten en de individuele 
vrijheden, en verlangt een doortastende 
dialoog met Marokko over deze kwesties;

van de Europese Unie via handel en 
investeringen de voorkeur verdient boven 
afschaffing wanneer het gaat om de 
uitoefening van en het toezicht op de 
mensenrechten en de individuele vrijheden, 
en verlangt een doortastende dialoog met 
Marokko over deze kwesties;

Or. it

Amendement 128
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 
gaat om de uitoefening van en het toezicht 
op de mensenrechten en de individuele 
vrijheden, en verlangt een doortastende 
dialoog met Marokko over deze kwesties;

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 
gaat om de uitoefening van de bevordering 
van en het toezicht op de mensenrechten en 
de individuele vrijheden, en verlangt een 
doortastende dialoog met Marokko over 
deze kwesties;

Or. en

Amendement 129
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 
gaat om de uitoefening van en het toezicht 
op de mensenrechten en de individuele 

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen een pluspunt is
wanneer het gaat om de uitoefening van en 
het toezicht op de mensenrechten en de 
individuele vrijheden binnen het niet-
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vrijheden, en verlangt een doortastende 
dialoog met Marokko over deze kwesties;

autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

Or. en

Amendement 130
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie via 
handel en investeringen de voorkeur 
verdient boven afschaffing wanneer het 
gaat om de uitoefening van en het toezicht 
op de mensenrechten en de individuele 
vrijheden, en verlangt een doortastende 
dialoog met Marokko over deze kwesties;

14. is ervan overtuigd dat de 
aanwezigheid van de Europese Unie de 
voorkeur verdient boven afschaffing 
wanneer het gaat om de uitoefening van en 
het toezicht op de mensenrechten en de 
individuele vrijheden, en verlangt een 
doortastende evaluatie en dialoog met 
Marokko over deze kwesties;

Or. en

Amendement 131
Patricia Lalonde, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat andere delen van de 
wereld, die minder waarde hechten aan 
duurzame ontwikkeling, hoge arbeids- en 
sociale normen, alsmede mensenrechten, 
uitkijken naar nieuwe 
handelsmogelijkheden en grotere invloed 
zullen verkrijgen indien de EU zich 
terugtrekt;

Or. en
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Amendement 132
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de voortdurende 
betrokkenheid van de EU bij het gebied 
een positief hefboomeffect zal hebben op 
de duurzame ontwikkeling ervan;

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de voortdurende 
betrokkenheid van de EU bij het gebied 
een positief hefboomeffect zal hebben op 
de duurzame ontwikkeling ervan;

Schrappen

Or. en

Amendement 134
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de voortdurende 
betrokkenheid van de EU bij het gebied 

Schrappen
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een positief hefboomeffect zal hebben op 
de duurzame ontwikkeling ervan;

Or. en

Amendement 135
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat de gedeeltelijke 
territoriale dekking van de overeenkomst 
vragen oproept in relatie tot de 
verplichtingen van de EU en haar 
lidstaten met betrekking tot het principe 
van territoriale integriteit, dat een 
integraal onderdeel vormt van het recht 
op zelfbeschikking, alsook in relatie tot de 
grensverdragen tussen Marokko en de 
Westelijke Sahara, en tot de verplichting 
tot eerbiediging van de "eigen en 
onderscheiden status" van de Westelijke 
Sahara in relatie tot Marokko, beaamd 
door het Europese Hof van Justitie, 
waardoor de bescherming van de 
integriteit van de Westelijke Sahara is 
vereist;

Or. en

Amendement 136
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat sinds het arrest van 
het HvJ-EU de lidstaten geen 
handelspreferenties kunnen toepassen op 
producten die uit het niet-autonome gebied 
van de Westelijke Sahara afkomstig zijn en 
dat er aan de rechtsonzekerheid voor de 
marktdeelnemers een einde is gekomen;

17. wijst erop dat sinds het arrest van 
het HvJ-EU de lidstaten geen 
handelspreferenties kunnen toepassen op 
producten die uit het niet-autonome gebied 
van de Westelijke Sahara afkomstig zijn, 
maar merkt in dit verband niettemin op 
dat de Marokkaanse autoriteiten nog 
steeds certificaten van herkomst 
verstrekken waarop Marokko wordt 
aangegeven en dat er aan de 
rechtsonzekerheid voor de 
marktdeelnemers derhalve geen einde is 
gekomen; is ernstig bezorgd over de 
afwezigheid van een betrouwbaar 
traceerbaarheidssysteem;

Or. en

Amendement 137
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Miguel 
Viegas, Sabine Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat sinds het arrest van 
het HvJ-EU de lidstaten geen 
handelspreferenties kunnen toepassen op 
producten die uit het niet-autonome gebied 
van de Westelijke Sahara afkomstig zijn en 
dat er aan de rechtsonzekerheid voor de 
marktdeelnemers een einde is gekomen;

17. wijst erop dat sinds het arrest van 
het HvJ-EU de lidstaten geen 
handelspreferenties kunnen toepassen op 
producten die uit het niet-zelfbesturende
gebied van de Westelijke Sahara afkomstig 
zijn; betreurt dat met dit nieuwe voorstel
de rechtsonzekerheid voor de 
marktdeelnemers niet wordt weggenomen; 
benadrukt dat het Front Polisario reeds 
heeft aangekondigd dat het bezwaar zal 
aantekenen tegen de nieuwe voorstellen 
bij het Hof aangezien ze in strijd zijn met 
de arresten van het HvJ-EU;

Or. en
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Amendement 138
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. uit bezorgdheid over het gebrek 
aan duidelijkheid over de juridische basis 
voor de verstrekking van veterinaire en 
andere SPS-certificaten door de 
Marokkaanse autoriteiten;

Or. en

Amendement 139
Maria Arena, Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ernstig bezorgd dat het in wezen 
onmogelijk is om vast te stellen welke 
producten worden uitgevoerd uit het niet-
autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

Schrappen

Or. fr

Amendement 140
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement
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18. is ernstig bezorgd dat het in wezen 
onmogelijk is om vast te stellen welke
producten worden uitgevoerd uit het niet-
autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

18. ondersteunt altijd verbetering van 
de duidelijkheid over de oorsprong van
producten in internationale handel;

Or. en

Amendement 141
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ernstig bezorgd dat het in wezen 
onmogelijk is om vast te stellen welke
producten worden uitgevoerd uit het niet-
autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

18. benadrukt de noodzaak van 
betrouwbare informatie over producten 
uitgevoerd uit de Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 142
Elena Valenciano, Maria Arena, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ernstig bezorgd dat het in wezen 
onmogelijk is om vast te stellen welke 
producten worden uitgevoerd uit het niet-
autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

18. is ernstig bezorgd dat het tot dusver 
moeilijk is gebleken om vast te stellen 
welke producten worden uitgevoerd uit het 
niet-autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

Or. en

Amendement 143
Salvatore Cicu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ernstig bezorgd dat het in wezen 
onmogelijk is om vast te stellen welke 
producten worden uitgevoerd uit het niet-
autonome gebied van de Westelijke 
Sahara;

18. beseft dat het momenteel in wezen 
onmogelijk is om op een duidelijke manier
vast te stellen welke producten worden 
uitgevoerd uit het niet-autonome gebied 
van de Westelijke Sahara;

Or. it

Amendement 144
Maria Arena, Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. vraagt een concreet en 
gedetailleerd mechanisme in te voeren 
voor de traceerbaarheid van producten die 
afkomstig zijn uit de Westelijke Sahara, 
een mechanisme dat toelaat de 
identificatie van de producten te 
garanderen waar om wordt verzocht in 
bijlage 1, punt 1, van de genoemde 
overeenkomst (2018/0257 (NLE)), en dus 
de rechtsgeldigheid van de overeenkomst 
met betrekking tot de uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie te versterken; 
benadrukt dat het noodzakelijk is om dit 
mechanisme in de overeenkomst op te 
nemen vóór de ratificatie ervan door het 
Europees Parlement;

Or. fr

Amendement 145
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat het gebrek aan 
gegevens waarover de Commissie beschikt 
in verband met de handel tussen de EU en 
de Westelijke Sahara op dit moment en in 
het verleden vragen opwerpt met 
betrekking tot de geloofwaardigheid van 
de evaluatie die door de Commissie is 
uitgevoerd en het vermogen van de 
Commissie om de belangen van in de EU 
gebaseerde marktdeelnemers tijdens 
onderhandelingen effectief te behartigen;

Or. en

Amendement 146
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat het zonder een 
geldende overeenkomst waarin een 
mechanisme is opgenomen dat de 
identificatie van producten op het moment 
van invoer mogelijk maakt, het 
onmogelijk is te weten of en hoeveel 
producten afkomstig zijn uit het niet-
zelfbesturende gebied van de Westelijke 
Sahara op de Europese markt 
terechtkomen;

Or. en

Amendement 147
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is van mening dat de gedeeltelijke 
territoriale dekking van de overeenkomst 
vragen oproept in relatie tot de 
verplichtingen van de EU en haar 
lidstaten met betrekking tot het principe 
van territoriale integriteit, dat een 
integraal onderdeel vormt van het recht 
op zelfbeschikking; 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 148
Elena Valenciano, Nicola Danti, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het Parlement, om 
instemming te kunnen geven, zekerheid 
nodig heeft omtrent de naleving van de 
arresten van het HvJ-EU door de 
gewijzigde overeenkomst; benadrukt in dit 
verband dat het voor het Parlement 
essentieel is dat er een mechanisme komt 
om producten van de Westelijke Sahara te 
identificeren op het moment van invoer, 
zodat de douaneautoriteiten van de 
lidstaten een duidelijke indicatie van hun 
oorsprong hebben; erkent de inspanningen 
van de Commissie en Marokko voor het 
vinden van een levensvatbare oplossing 
hiervoor, en roept hen op snel tot een 
overeenkomst te komen en deze voor te 
leggen aan het Parlement; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
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corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 149
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om vast te stellen welke
producten van de Westelijke Sahara 
afkomstig zijn wanneer zij naar de 
Europese Unie worden uitgevoerd, zodat 
de douaneautoriteiten van de lidstaten een 
duidelijke indicatie van hun oorsprong 
hebben; verzoekt de EU en Marokko 
hiervoor snel een levensvatbare oplossing 
te presenteren; verwacht dat de in de 
overeenkomst vastgelegde corrigerende 
maatregelen in dat verband worden 
toegepast; stelt met voldoening vast dat 
Marokko bereid is met de Europese 
Commissie samen te werken om over die 
producten betrouwbare gegevens te 
verschaffen zodat die doelstelling kan 
worden bereikt;

Or. it

Amendement 150
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een

19. roept de EU en Marokko op om 
hun inspanningen voor de 
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mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

totstandkoming van een technisch
mechanisme om producten van de 
Westelijke Sahara te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten een 
duidelijke indicatie van hun oorsprong 
hebben;

Or. en

Amendement 151
Jan Zahradil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat de in de 
overeenkomst vastgelegde corrigerende 
maatregelen die zijn gewijd aan de 
uitwisseling van gegevens met betrekking 
tot producten die zijn geëxporteerd vanuit 
de Westelijke Sahara naar de EU, snel ten 
uitvoer worden gelegd;

Or. en

Amendement 152
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement
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19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat een kerncriterium 
voor instemming met de overeenkomst 
door het Parlement is dat erop wordt 
toegezien dat er een mechanisme in 
werking wordt gesteld om de 
douaneautoriteiten van de lidstaten in staat 
te stellen producten die afkomstig zijn uit 
de Westelijke Sahara als zodanig te 
kunnen identificeren; verzoekt de 
Europese Commissie en Marokko hiervoor 
snel een levensvatbare oplossing te 
presenteren;

Or. xm

Amendement 153
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is, alvorens 
instemming te kunnen verlenen, dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben, geheel in 
overeenstemming met het EU-douane- en 
consumentenbeschermingsrecht; verzoekt 
de EU en Marokko hiervoor snel een 
levensvatbare oplossing te presenteren; 
verwacht dat de in de overeenkomst 
vastgelegde corrigerende maatregelen in 
dat verband worden toegepast;

Or. en

Amendement 154
Ramona Nicole Mănescu, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om in technisch opzicht 
informatie te verzamelen over uitvoer
vanuit de Westelijke Sahara; verzoekt de 
EU en Marokko hiervoor snel een 
levensvatbare oplossing te presenteren; 
verwacht dat de in de overeenkomst 
vastgelegde corrigerende maatregelen in 
dat verband worden toegepast;

Or. en

Amendement 155
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko een dergelijk mechanisme te 
presenteren voordat over de overeenkomst 
wordt gestemd; verwacht dat de in de 
overeenkomst vastgelegde corrigerende 
maatregelen in dat verband worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 156
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Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt om producten van de 
Westelijke Sahara in technisch opzicht te 
traceren, zodat de douaneautoriteiten van 
de lidstaten een duidelijke indicatie van 
hun oorsprong hebben; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

19. benadrukt dat het voor het 
Parlement essentieel is dat er een 
mechanisme komt voor de betrouwbare 
uitwisseling van informatie tussen 
Marokko en de EU over producten die 
worden geëxporteerd uit de Westelijke 
Sahara naar de EU; verzoekt de EU en 
Marokko hiervoor snel een levensvatbare 
oplossing te presenteren; verwacht dat de 
in de overeenkomst vastgelegde 
corrigerende maatregelen in dat verband 
worden toegepast;

Or. en

Amendement 157
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de tenuitvoerlegging 
van de tussen de EU en Marokko 
overeengekomen regeling van jaarlijkse 
wederzijdse uitwisseling van informatie en 
statistische gegevens met betrekking tot de 
producten die vallen onder de dekking 
van de briefwisseling, noodzakelijk is om 
de reikwijdte van de overeenkomst en de 
impact ervan op ontwikkeling en 
plaatselijke bevolkingsgroepen te 
evalueren;

Or. en

Amendement 158
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Patricia Lalonde, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat een dergelijk 
mechanisme het mogelijk moet maken de 
herkomst van verschillende producten 
afkomstig uit de Westelijke Sahara op het 
moment van invoer in de EU te 
identificeren;

Or. en

Amendement 159
Patricia Lalonde, Nadja Hirsch, Frédérique Ries

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. verzoekt de Commissie toe te zien 
op volledige en effectieve toepassing van 
de corrigerende maatregelen die zijn 
voorzien in de overeenkomst om de 
nauwkeurige tenuitvoerlegging te 
waarborgen en de doelstellingen ervan te 
verwezenlijken;

Or. 

Amendement 160
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de EDEO 
ertoe op om nauwlettend toe te zien op de 
uitvoering en de resultaten van de 
overeenkomst en van hun bevindingen 

Schrappen
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stelselmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement;

Or. en

Amendement 161
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Miguel Urbán Crespo, Maria Lidia Senra 
Rodríguez, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine 
Lösing

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de EDEO 
ertoe op om nauwlettend toe te zien op de 
uitvoering en de resultaten van de 
overeenkomst en van hun bevindingen 
stelselmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement;

Schrappen

Or. en

Amendement 162
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie en de EDEO 
ertoe op om nauwlettend toe te zien op de 
uitvoering en de resultaten van de 
overeenkomst en van hun bevindingen 
stelselmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement;

20. roept de Commissie en de EDEO 
ertoe op om nauwlettend toe te zien op de 
uitvoering en de resultaten van de 
overeenkomst en van hun bevindingen 
stelselmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement; 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 
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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; verzoekt de Commissie 
duidelijkheid te verschaffen over deze 
zaak en over de voorziene praktische 
implicatie voor de controle van de 
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst;

Or. en

Amendement 163
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept op tot de oprichting van een 
subcommissie EU-Westelijke Sahara 
inzake handel en landbouw, op te richten 
in overeenstemming met de 
onderscheiden en eigen status van het 
betreffende gebied;

Or. en

Amendement 164
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. spoort de EU en Marokko aan snel 
terug te keren naar goede 

Schrappen
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handelsbetrekkingen en te streven naar 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
de diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst (DCFTA);

Or. en

Amendement 165
Salvatore Cicu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. spoort de EU en Marokko aan snel 
terug te keren naar goede 
handelsbetrekkingen en te streven naar 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst 
(DCFTA);

21. spoort de EU en Marokko aan snel 
terug te keren naar goede 
handelsbetrekkingen en te streven naar 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst 
(DCFTA) en de overeenkomst over de 
geografische aanduidingen snel af te 
ronden;

Or. it

Amendement 166
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. spoort de EU en Marokko aan snel 
terug te keren naar goede 
handelsbetrekkingen en te streven naar 
vooruitgang bij de onderhandelingen over 
de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst 
(DCFTA);

21. spoort de EU en Marokko aan snel 
terug te keren naar goede 
handelsbetrekkingen, om de weg vrij te 
maken voor de ratificering van de 
overeenkomst inzake GA's en te streven 
naar vooruitgang bij de onderhandelingen 
over de diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst (DCFTA);

Or. en
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Amendement 167
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat deze overeenkomst 
niet betekent dat de soevereiniteit van 
Marokko over de Westelijke Sahara wordt 
erkend en onderstreept de steun van de 
EU voor de inspanningen van de VN 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 de bevolking van de Westelijke 
Sahara en overeenkomstig de VN-
resoluties over deze kwestie;

Or. en

Amendement 168
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt het Europese Hof van 
Justitie een juridisch advies uit te 
vaardigen waarin wordt beoordeeld of de 
overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en 
het Koninkrijk Marokko voldoet aan het 
internationaal en Europees recht en aan 
het arrest van het Europees Hof van 21 
december 2016;

Or. en
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Amendement 169
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. stelt voor dat het Europees 
Parlement het Hof van Justitie van de 
Europese Unie vraagt om een advies met 
betrekking tot de overeenstemming van de 
overeenkomst met het toepasselijke EU-
recht;

Or. en

Amendement 170
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. stelt voor dat het Europees 
Parlement het HvJ-EU vraagt om advies 
met betrekking tot de overeenkomst en de 
overeenstemming ervan met het recht;

Or. en

Amendement 171
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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21 ter. stelt voor dat het Europees 
Parlement zijn goedkeuring niet verleent;

Or. en

Amendement 172
Aleksander Gabelic, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. is van mening dat het 
Europees Parlement de overeenkomst 
dient af te wijzen zolang geen vrije en 
gefundeerde instemming van de bevolking 
van de Westelijke Sahara is verkregen;

Or. en

Amendement 173
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie
Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán 
Crespo, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Sabine Lösing, 
Barbara Spinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden.

22. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de Europese Dienst voor 
extern optreden en het Hof van Justitie 
van de Europese Unie.

Or. en
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