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ANNEX 

 

ANEXĂ 

la 

Propunerea de decizie a Consiliului 

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul 

Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei 

asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și 

Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări 

referitoare la prelungirea planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a 

statutului avansat (2013-2018) 
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ANEXĂ 

 

RECOMANDAREA NR. 01/2019 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-MAROC 

de aprobare a prelungirii cu doi ani a planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în 

aplicare a statutului avansat (2013-2018) 

 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-MAROC, 

 

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile 

Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte 

(denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”), 

 

întrucât: 

(1) Acordul euro-mediteraneean a intrat în vigoare la 1 martie 2000. 

(2) Articolul 80 din Acordul euro-mediteraneean împuternicește Consiliul de asociere să 

formuleze recomandările pe care le consideră potrivite pentru îndeplinirea obiectivelor 

acordului. 

(3) În conformitate cu articolul 90 din Acordul euro-mediteraneean, părțile adoptă toate 

măsurile generale sau specifice necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în 

temeiul acordului și se asigură că obiectivele stabilite în acord sunt îndeplinite. 

(4) Articolul 10 din regulamentul de procedură al Consiliului de asociere prevede 

posibilitatea formulării de recomandări între reuniuni, prin procedură scrisă. 

(5) Prelungirea planului de acțiune 2013-2018 va forma baza relațiilor UE-Maroc pentru 

anii 2019 și 2020 și va permite stabilirea noilor tematici prioritare ale relațiilor 

UEMaroc în următorii ani,  

DECIDE: 

Articolul 1 

Prin procedură scrisă, Consiliul de asociere decide prelungirea cu doi ani a planului de acțiune 

UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2018). 

Adoptată la xx, [... 2019]. 

Pentru Consiliul de asociere UE-Maroc, 

Președintele 

 

*** 

 


