
ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-MAROKO NR 1/2013 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

w sprawie realizacji planu działania UE–Maroko w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 
wdrażającego szczególny status (2013-2017) 

RADA STOWARZYSZENIA UE-MAROKO, 

mając na uwadze Układ eurośródziemnomorski ustanawiający 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi z jednej strony a Królestwem 
Maroka z drugiej strony, w szczególności jego art. 80, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art.80 układu eurośródziemnomorskiego upoważnia 
Radę Stowarzyszenia do formułowania odpowiednich 
zaleceń w celu zrealizowania celów układu. 

(2) Zgodnie z art. 90 układu eurośródziemnomorskiego 
Strony mają podejmować wszelkie środki ogólne lub 
szczególne niezbędne do wypełnienia swoich zobo
wiązań z tytułu wymienionego układu i zapewniają, 
aby cele określone w wymienionym układzie zostały 
osiągnięte. 

(3) Strony układu eurośródziemnomorskiego zatwierdziły 
tekst planu działania UE–Maroko w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa (EPS) wdrażającego szczególny status 
(2013-2017). 

(4) Plan działania UE–Maroko w ramach EPS będzie wspierał 
realizację układu eurośródziemnomorskiego poprzez 
opracowanie i wprowadzenie wzajemnie uzgodnionych 
przez strony konkretnych środków zapewniających prak
tyczne wytyczne dla realizacji tego układu. 

(5) Plan działania UE-Maroko w ramach EPS ma dwojaki cel: 
przedstawiać konkretne środki służące wypełnieniu przez 
Strony zobowiązań ustalonych w układzie eurośródziem
nomorskim oraz zapewniać szersze ramy dalszego umac
niania stosunków między UE a Marokiem, aby osiągnąć 
wysoki stopień integracji gospodarczej i pogłębić współ
pracę polityczną, zgodnie z ogólnymi celami układu 
eurośródziemnomorskiego, 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZALECENIE: 

Artykuł 

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby znajdujący się w załączniku 
plan działania UE-Maroko w ramach planu działania w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa wdrażający szczególny status 
(2013–2017) ( 1 ) Strony realizowały w zakresie, w jakim reali
zacja jest ukierunkowana na osiągnięcie celów Układu eurośró
dziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
z jednej strony a Królestwem Marokańskim z drugiej strony. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady Stowarzyszenia 
Przewodniczący 

S. MEZOUAR

PL L 352/78 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2013 

( 1 ) Zob. dok. ST 17584/13 na http:// register.consilium.europa.eu
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