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Spørgsmål 
Præsidenten for den tyske delstat Bremen, Christian Weber, udtrykker i et 
brev til de tyske MEP’er den 8. oktober 2018 bekymring for, at en 
landbrugs- og handelsaftale mellem EU og Marokko vil undergrave FN’s 
arbejde for en fredelig løsning på Marokkos besættelse af Vestsahara. Vil 
ministeren redegøre for, hvordan godkendelsen af landbrugs- og 
fiskeriaftaler mellem EU og Marokko, hvor Vestsaharas territorium er 
inddraget uden tilladelse fra Polisario, undgår at være til skade for FN’s 
indsats? 
 
Svar 
I Rådets afgørelse om undertegnelse af protokol nr. 1 og nr. 4 i 
associeringsaftalen (aftale om liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs 
og fiskeriprodukter) afsnit 3 fastslås at: ”Unionen foregriber ikke resultatet 
af den politiske proces vedrørende Vestsaharas endelige status, der finder 
sted under De Forenede Nationers tilsyn…”. Ligeledes fastlås i afsnit 10 
at: ”Imidlertid er der intet i denne aftale, der giver grund til at antage, at 
den vil føre til anerkendelsen af Marokkos suverænitet over Vestsahara. 
Unionen fortsætter desuden med forøget styrke med at støtte den proces, 
der skal føre til en fredelig løsning af den tvistbilæggelsesprocedure, der er 
indledt og fortsat foregår under De Forenede Nationers tilsyn.” 
 
I brevvekslingen mellem EU og Marokko, der ledsager 
partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko, 
fastslås at: ”Hvad angår spørgsmålet om Vestsahara, bekræfter parterne 
deres støtte til processen inden for rammerne af De Forenede Nationer 
og til de bestræbelser, der udfoldes af generalsekretæren for at nå frem til 
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en endelig politisk løsning i overensstemmelse med principperne og 
målene i De Forenede Nationers pagt og på grundlag af Sikkerhedsrådets 
resolutioner.” I Rådets forordning om fordeling af fiskerimuligheder i 
henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og 
Marokko fastslås at fiskeriaftalen: ”…er i overensstemmelse med de 
bestræbelser, som FN’s generalsekretær og dennes personlige udsending 
gør for at bistå parterne med at nå frem til en retfærdig, varig og gensidigt 
acceptabel politisk løsning, der kan muliggøre selvbestemmelse for 
Vestsaharas befolkning inden for rammerne af og i overensstemmelse med 
målene og principperne i FN-pagten, som fastlagt i resolutionerne fra 
FN’s Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 
(2016, 2351 (2017) og 2414 (2018). Indgåelsen af fiskeriaftalen foregriber 
ikke resultatet af den politiske proces om Vestsaharas endelige status.” 
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