ACORDO UE-MARROCOS: COMO ILUDIR A
SENTENÇA DE UM TRIBUNAL

A partir da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que colocou as
águas territoriais do Sahara Ocidental fora do âmbito dos acordos de pesca entre a
UE e Marrocos, ambas as partes se empenharam em encontrar uma solução que
permita contornar a sentença do TJUE.
No dia 16 de Abril o Conselho Europeu aprovou a
outorga à Comissão Europeia do mandato para a
negociação do novo acordo das pescas com Marrocos, a entrar em vigor em 14 de Julho próximo.
O jornal marroquino Telquel diz que só a Suécia e o Reino Unido  por razões diferentes - se
abstiverem.

Cita a Comissão Europeia que se

arma convencida de que é possível estender os
acordos bilaterais com Marrocos ao Sahara Ocidental sob certas condições. A Comissão estará,
aliás, a preparar um relatório a submeter ao Conselho e onde integrará o consentimento das po-
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Fim à pesca ilegal!

pulações do Sahara Ocidental ao novo acordo.
E a ministra espanhola das pescas, Isabel García Tejerina, foi muito armativa:

As negociações

levarão muito a sério a sentença do Tribunal.
Nada foi dito, porém, sobre que populações do Sahara Ocidental são estas nem que metodologia
irá ser seguida para obter o seu consentimento.
A voz discordante neste discurso veio da Suécia onde um deputado do Partido Democrático dirigiu
uma pergunta ao Ministro do Comércio e da União Europeia a pedir esclarecimentos sobre o mandato concedido à Comissão para renegociar o acordo.

Quem respondeu, no entanto, foi o Ministro

dos Assuntos Rurais, Sven-Erik Bucht, que defendeu que a Frente POLISARIO, enquanto legítimo
representante do povo saharauí, deveria ser consultada sobre qualquer acordo que incluísse as águas
territoriais do Sahara Ocidental.
No dia 20 de Abril realizou-se a primeira reunião de trabalho em Rabat no âmbito destas negociações. Na véspera do encontro o Ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino, Nasser Bourita, voltou
a frisar que a integridade territorial e a unidade nacional de Marrocos não são objecto de negociação
ou de compromisso, neste e em todos os acordos que envolvam o país.
Por sua vez, e segundo a agência SPS, a Frente POLISARIO recordou em comunicado que o
Tribunal de Justiça da União Europeia sentenciou por duas vezes que Marrocos não tem soberania
sobre o Sahara Ocidental e que, portanto, o território não pode ser incluído nos acordos internacionais
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sem o consentimento do povo saharauí, expresso pelo seu representante reconhecido pelas Nações
Unidas, a Frente POLISARIO.
Em 17 de Maio a Comissão de Comércio do Parlamento Europeu realizou um debate sobre o estado
das negociações. Sobre ele, o Representante da Frente POLISARIO junto da UE, Mohamed Sidati,
divulgou uma declaração onde arma valorizar a tomada rme e responsável de posições por parte
dos membros da Comissão de Comércio em defesa da União Europeia e da legalidade internacional,
solicitando à Comissão Europeia que seja respeitado rigorosamente o Estado de direito pelos membros
da Comissão, mas notando com preocupação a intenção delineada durante as discussões (...)
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estender os acordos com Marrocos ao Sahara Ocidental Ocupado. É evidente que os procedimentos
seguidos visam evitar as sentenças emanadas do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
Procedendo deste modo, as instituições europeias são arrastadas para o saque ilegal dos recursos
naturais do Sahara Ocidental, o que constitui uma abordagem arriscada.
Além disso, a Comissão Europeia optou por substituir o consentimento do povo saharauí pelo
chamado "processo de consulta" e substituiu o povo do Sahara Ocidental pela "população local", onde
a população de colonos marroquinos constitui a maioria.
E lembra: O povo saharauí nada ganha com a exploração e exportação dos seus recursos naturais
contra o seu consentimento. (. . . ). Os alegados benefícios locais, referidos pela Comissão, em acordos
negociados e aplicados com a potência de ocupação, excluem claramente o povo saharauí, incluindo a
parte que vive no território ocupado do Sahara Ocidental.
Em Março passado interrogámo-nos aqui se, face à decisão do TJUE, o Conselho Europeu iria optar
pelo direito internacional ou pelos interesses comerciais. Hoje já sabemos a resposta.
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