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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie konieczności utrzymania Królestwa Marokańskiego jako strategicznego 
partnera Unii Europejskiej1

1. Maroko jest strategicznym partnerem od czasu podpisania w 1996 r. układu o 
stowarzyszeniu między Unią Europejską a Marokiem; od 2008 r. w stosunkach z Unią 
Maroko ma przyznany szczególny status;

2. w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa Maroko nawiązało współpracę z Unią w 
zakresie mobilności, bezpieczeństwa i migracji;

3. Maroko przeprowadziło liczne reformy w dziedzinie praw i wolności podstawowych, 
czego przykładem są w szczególności: konstytucja przyjęta w dniu 1 lipca 2011 r. oraz 
zaawansowany proces regionalizacji;

4. wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek 10 grudnia 
2015 r., unieważniający decyzję Rady 2012/497/UE w sprawie porozumienia dotyczącego 
rolnictwa między Unią Europejską a Marokiem, jest niepokojącym sygnałem dla 
partnerów z Maroka;

5. Rada Unii Europejskiej zadeklarowała już wolę odwołania się od decyzji Trybunału;

6. aby nie doprowadzić do osłabienia się tych stosunków, zachęca się Komisję i Radę do 
mobilizowania i wspierania Maroka w przeprowadzaniu reform demokratycznych oraz 
czuwania nad tym, aby umowy międzynarodowe zawierane z tym partnerem były ważne 
w świetle prawa;

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


