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Amendement 7
David Coburn

Ontwerpresolutie
Paragraaf (AM 4)

Ontwerpresolutie Amendement

wijst erop dat het mogelijk zou zijn om te 
identificeren wat er in de wateren voor de 
kust van de Westelijke Sahara wordt 
gevangen, ook door de Marokkaanse of 
een andere vloot; verzoekt de EU en 
Marokko daarom snel duidelijke 
herkomstaanduidingen in te voeren voor 
in die wateren gevangen 
visserijproducten;

Schrappen

Or. en

Amendement 8
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf (AM 4)

Ontwerpresolutie Amendement

wijst erop dat het mogelijk zou zijn om te 
identificeren wat er in de wateren voor de 
kust van de Westelijke Sahara wordt 
gevangen, ook door de Marokkaanse of een 
andere vloot; verzoekt de EU en Marokko 
daarom snel duidelijke 
herkomstaanduidingen in te voeren voor in 
die wateren gevangen visserijproducten;

wijst erop dat het mogelijk zou zijn om te 
identificeren wat er in de wateren voor de 
kust van de Westelijke Sahara wordt 
gevangen, ook door de Marokkaanse of een
andere vloot; verzoekt de Commissie 
daarom snel duidelijk te maken hoe ze 
van plan is duidelijke 
herkomstaanduidingen in te voeren voor in 
die wateren gevangen visserijproducten;

Or. en

Amendement 9
David Coburn

Ontwerpresolutie
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Paragraaf (AM 5)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het Parlement de 
overeenkomst slechts zal goedkeuren als 
er onder meer een mechanisme komt om 
producten, waaronder visserijproducten, 
van de Westelijke Sahara en de daaraan 
grenzende wateren te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten en de 
consumenten een duidelijke aanduiding 
van hun plaats van herkomst 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;

Schrappen

Or. en

Amendement 10
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf (AM 5)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het Parlement de 
overeenkomst slechts zal goedkeuren als 
er onder meer een mechanisme komt om
producten, waaronder visserijproducten, 
van de Westelijke Sahara en de daaraan 
grenzende wateren te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten en de 
consumenten een duidelijke aanduiding 
van hun plaats van herkomst 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;

benadrukt dat een snelle toepassing van 
wederzijdse uitwisseling van informatie 
over producten, waaronder 
visserijproducten, van de Westelijke 
Sahara en de daaraan grenzende wateren, 
een levensvatbare oplossing zal vormen 
om de reikwijdte van de overeenkomst en 
de effecten ervan op de plaatselijke 
bevolking te beoordelen;

Or. en
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Amendement 11
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf (AM 5)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het Parlement de 
overeenkomst slechts zal goedkeuren als
er onder meer een mechanisme komt om 
producten, waaronder visserijproducten, 
van de Westelijke Sahara en de daaraan 
grenzende wateren te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten en de 
consumenten een duidelijke aanduiding 
van hun plaats van herkomst 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;

benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te 
zorgen dat er een mechanisme komt om 
producten, waaronder visserijproducten, 
van de Westelijke Sahara en de daaraan 
grenzende wateren te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten en de 
consumenten een duidelijke aanduiding 
van hun plaats van herkomst 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;

Or. en

Amendement 12
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf (AM 5)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat het Parlement de 
overeenkomst slechts zal goedkeuren als er 
onder meer een mechanisme komt om 
producten, waaronder visserijproducten, 
van de Westelijke Sahara en de daaraan 
grenzende wateren te traceren, zodat de 
douaneautoriteiten van de lidstaten en de 
consumenten een duidelijke aanduiding 
van hun plaats van herkomst hebben; 
verzoekt de EU en Marokko hiervoor snel 
een levensvatbare oplossing te presenteren; 
verwacht dat de in de overeenkomst 
vastgelegde corrigerende maatregelen in 

benadrukt dat het Parlement de 
overeenkomst slechts zal goedkeuren als er 
een betrouwbaar mechanisme komt om 
producten, waaronder visserijproducten, 
van de Westelijke Sahara en de daaraan 
grenzende wateren te traceren, en dat 
volledig in overeenstemming is met de 
EU-douanewetgeving en ervoor kan 
zorgen dat de douaneautoriteiten van de 
lidstaten en de consumenten een duidelijke 
aanduiding van hun plaats van herkomst 
hebben; rekent erop dat de Commissie
hiervoor snel een levensvatbare oplossing 
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dat verband worden toegepast; zal presenteren;

Or. en

Amendement 13
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Ontwerpresolutie
Paragraaf (AM 6)

Ontwerpresolutie Amendement

onderstreept dat EU-vissers die in de 
wateren voor de kust van de Westelijke 
Sahara actief zijn, rechtszekerheid 
behoeven; spreekt zijn ernstige 
bezorgdheid uit over de gevolgen van de 
aanvaarding van een overeenkomst die 
door het HvJ-EU verworpen dreigt te 
worden;

onderstreept dat EU-vissers die in de 
wateren voor de kust van de Westelijke 
Sahara actief zijn, rechtszekerheid 
behoeven;

Or. en

Amendement 14
Isabelle Thomas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

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;

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, met uitzondering van 
visserijproducten uit het gebied van de 
Westelijke Sahara als vastgesteld door de 
regels van het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake het recht van de zee 
betreffende territoriale, aangrenzende 
wateren en exclusieve economische zones, 
die gemakkelijk traceerbaar zijn in de 
volledige keten;
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Or. en

Amendement 15
Isabelle Thomas

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

wijst op het arrest van het HvJ-EU van 
21 december 2016 (zaak C-104/16 P) 
waarin wordt gesteld dat de overeenkomst 
de plaatselijke bevolking ten goede moet 
komen; merkt op dat deze voordelen in 
verband met visserijproducten in 
verhouding moeten staan tot de vangsten 
in de betrokken zone;

wijst erop dat de Sahrawi deel moeten 
uitmaken van een comité om toezicht te 
houden op de sectorale EU-steun;

is van mening dat de voordelen die 
voortvloeien uit de overeenkomst 
rechtstreeks moeten worden beheerd door 
de plaatselijke autoriteiten van de 
Westelijke Sahara en niet via de nationale 
begroting;

Or. en

Amendement 16
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

merkt op dat producten van oorsprong uit 
de Westelijke Sahara die zijn 
onderworpen aan controles door de 
douaneautoriteiten van het Koninkrijk 
Marokko krachtens de overeenkomst de 
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hierin genoemde handelspreferenties 
zullen genieten, en dat de 
tariefpreferenties bijgevolg mogelijk niet 
gelden voor visserijproducten die worden 
verwerkt in het deel van de Westelijke 
Sahara dat niet door Marokko wordt 
gecontroleerd; rekent erop dat de 
Commissie duidelijkheid schept over de 
territoriale reikwijdte van de 
overeenkomst en ervoor zorgt dat 
exploitanten in de visserijsector in het niet 
door Marokko gecontroleerde deel van de 
Westelijke Sahara en visserijproducten uit 
dit gebied niet worden gediscrimineerd als 
gevolg van deze overeenkomst;

Or. en

Amendement 17
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

stelt bezorgd vast dat de Commissie niet in 
staat is betrouwbare gegevens te 
verstrekken over het volume van de 
visserijproducten dat voorafgaand aan de 
uitspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie hierover ten onrechte 
tariefpreferenties heeft genoten; merkt in 
dit verband op dat in het bij de 
overeenkomst gevoegde werkdocument 
van de diensten van de Commissie wordt 
toegegeven dat de Marokkaanse cijfers 
voor de waarde van de uitvoer van 
visserijproducten uit de Westelijke Sahara 
lager liggen dan de EU-cijfers voor de 
ingevoerde producten; is van mening dat 
deze situatie ernstige vragen doet rijzen in 
verband met het toezicht dat de 
Commissie in het verleden heeft gehouden 
op de handel in visserijproducten van 
oorsprong uit de Westelijke Sahara;
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Or. en

Amendement 18
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

wijst op het gebrek aan betrouwbare en 
onafhankelijke informatiebronnen over 
de visserijsector in de Westelijke Sahara, 
vanwege de strenge, door de 
Marokkaanse autoriteiten opgelegde 
beperkingen inzake toegang tot het 
gebied; twijfelt daarom aan de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van 
de beoordeling van de Commissie over de 
visserijsector in de Westelijke Sahara;

Or. en

Amendement 19
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

betreurt de rechtsonzekerheid als gevolg 
van het arrest van het Hof van Justitie 
van 21 december 2016; vindt het 
zorgwekkend dat de Commissie niet in 
staat is om betrouwbare gegevens te 
verstrekken over de preferentiële invoer 
van visserijproducten uit de Westelijke 
Sahara die sinds die datum mogelijk heeft 
plaatsgevonden ondanks het arrest in 
kwestie; vraagt zich af hoe groot de 
schade aan de begroting van de Unie is 
als gevolg van eventuele preferenties die 
tijdens deze periode zonder geldige 
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rechtsgrond zijn toegekend;

Or. en

Amendement 20
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

dringt aan op de instelling van een 
subcommissie handel, visserij en 
landbouw EU-Westelijke Sahara, in 
overeenstemming met de afzonderlijke en 
duidelijk onderscheiden status van het 
grondgebied in kwestie;

Or. en

Amendement 21
Marco Affronte, Linnéa Engström

Ontwerpresolutie
Paragraaf

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel daarom voor te 
stellen dat het Europees Parlement zijn 
goedkeuring weigert;

Or. en

Amendement 22
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf
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Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de douaneautoriteiten van de 
lidstaten alle mechanismen inzake 
administratieve samenwerking waarin 
wordt voorzien in titel V van Protocol 
nr. 4 toe te passen indien er twijfel is over 
de werkelijke oorsprong (Sahrawi of 
Marokkaans) van de goederen die worden 
aangeboden om te worden ingevoerd;

Or. en


	1168769NL.docx

