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Poprawka  3 

Raül Romeva i Rueda, José Bové 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych 

środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt K a preambuły (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ka. mając na uwadze, Ŝe Sahara 
Zachodnia nie jest częścią Maroka i nie 
powinna być wyraźnie ani teŜ w sposób 
dorozumiany włączona do jakiegokolwiek 
porozumienia, które UE podpisuje z 
Królestwem Marokańskim; mając na 
uwadze, Ŝe Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości potwierdził, Ŝe Unia 
podlega prawu międzynarodowemu we 
wszystkich podejmowanych przez nią 
działaniach i Ŝe włączenie Sahary 
Zachodniej do porozumienia stanowiłoby 
naruszenie prawa międzynarodowego; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Raül Romeva i Rueda, José Bové 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych 

środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1a. wzywa Komisję do otwarcia nowych 
negocjacji, których wyraźnym celem 
będzie zaspokojenie potrzeb związanych ze 
zrównowaŜonym rozwojem gospodarczym 
i społecznym, suwerennością Ŝywnościową 
oraz bezpieczeństwem Ŝywnościowym 
zarówno w Maroku, jak i w państwach 
członkowskich UE przez zapewnienie 
wzajemnych korzyści oraz zapobieganie 
konkurencji między producentami po obu 
stronach Morza Śródziemnego; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Raül Romeva i Rueda, José Bové 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych 

środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  1b. uwaŜa, Ŝe prowadzone na równych 
prawach negocjacje, w których 
uczestniczą wszystkie główne 
zainteresowane podmioty, takie jak 
związki zawodowe, organizacje 
zrzeszające małe i średnie gospodarstwa 
rolne oraz małe organizacje rybackie, są 
kluczowym elementem dobrych stosunków 
handlowych, leŜących w interesie 
pracowników, rolników prowadzących 
małe gospodarstwa, rybaków i młodzieŜy; 
w związku z tym podkreśla, Ŝe ochrona 
zasobów naturalnych, odpowiednie 
płatności dla producentów, godziwe 
wynagrodzenia oraz tworzenie stałych 
miejsc pracy, które przywrócą stabilną 
sytuację na rynkach lokalnych i 
przyczynią się do ochrony środowiska, 
stanowią kluczowe elementy, na podstawie 
których naleŜy oceniać wyniki wszelkich 
negocjacji handlowych; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Raül Romeva i Rueda, José Bové 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

Paul Murphy 

w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych 

środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  12a. jest przekonany, Ŝe zgodnie z prawem 
międzynarodowym Sahary Zachodniej nie 
moŜna włączyć do jakiegokolwiek 
porozumienia zawieranego między UE a 
Królestwem Marokańskim; stoi na 
stanowisku, Ŝe naleŜy stworzyć moŜliwość 
zawierania ze społecznością Sahary 
Zachodniej osobnych porozumień 
negocjowanych za pośrednictwem jej 
prawomocnych przedstawicieli, jeŜeli taka 
będzie jej wola; 

Or. en 

 

 


