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страна 
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Изменение 1
Laima Liucija Andrikienė

Проект на въпрос с искане за устен отговор
Параграф 2

Проект на въпрос с искане за устен 
отговор

Изменение

2. Счита ли Съветът, че 
регионалната интеграция се засилва 
от сключването на междинните 
споразумения за икономическо 
партньорство с отделните страни, които 
имат най-голям интерес към 
сключването на подобно споразумение? 
Не счита ли Съветът, че това би 
могло да усложни необходимия диалог 
в рамките на региона?

2. По какъв начин 
Комисията/Съветът предвижда да 
работи за бъдещо съгласуване между 
сключването на междинните 
споразумения за икономическо 
партньорство с отделните страни, които 
имат най-голям интерес към 
сключването на подобно споразумение, 
и процеса на регионална интеграция?

Or. en

Изменение 2
Laima Liucija Andrikienė

Проект на въпрос с искане за устен отговор
Параграф 3

Проект на въпрос с искане за устен 
отговор

Изменение

3. Как ще гарантира 
Комисията/Съветът, че междинните 
споразумения за икономическо 
партньорство няма да намалят 
политическия интерес и обществената 
подкрепа за икономическата интеграция 
в Тихоокеанския регион?

3. Как Комисията/Съветът предвижда
да подходи към възможните тревоги, 
които междинните споразумения за 
икономическо партньорство могат да 
предизвикат относно намаляването 
на политическия интерес и 
обществената подкрепа за 
икономическата интеграция в 
Тихоокеанския регион?

Or. en
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Изменение 3
Laima Liucija Andrikienė

Проект на въпрос с искане за устен отговор
Параграф 4 a (нов)

Проект на въпрос с искане за устен 
отговор

Изменение

4a. От друга страна, може ли 
Комисията/Съветът да потвърди, че 
Папуа-Нова Гвинея и Фиджи 
предоставят достъп до риболовната
си зона на други търговски партньори 
в широкия регион, като например 
Тайланд, Филипините, Тайван и 
Китай, но не и на европейския 
риболовен флот? Разполага ли 
Комисията/Съветът с оценки по 
какъв начин въпросното междинно 
споразумение ще се отрази на 
риболовния отрасъл в ЕС, и по-
специално на неговата консервна 
промишленост? Съществуват ли 
някакви признаци по какъв начин това 
ще се отрази на консервната 
промишленост на страните от АКТБ 
и държавите бенефициери по 
„ОСП+“?

Or. en

Изменение 4
Mário David

Проект на въпрос с искане за устен отговор
Параграф 5

Проект на въпрос с искане за устен 
отговор

Изменение

5. Според Прегледа на търговската 
политика, направен от СТО за островите 
Фиджи, строгите правила на ЕС за 
произход при износа на риба сериозно 

5. Според Прегледа на търговската 
политика, направен от СТО за островите 
Фиджи, строгите правила на ЕС за 
произход при износа на риба сериозно 
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ограничават възможностите. Това 
положение беше облекчено с МСИП 
като се позволи местните 
преработватели да използват продукти 
без произход. По какъв начин 
Комисията/Съветът възнамерява да 
докладва на Парламента във връзка с 
прилагането на специфичните 
разпоредби относно правилата за 
произход, включително въздействието 
върху риболовния отрасъл в ЕС, 
развитието на преработвателната 
промишленост в Папуа-Нова Гвинея и 
Република острови Фиджи, както и 
управлението на рибните запаси в 
Тихоокеанския басейн? По какъв начин 
Комисията/Съветът ще подкрепи 
допълнително държавите от 
Тихоокеанския басейн да развият своя 
риболовен сектор по устойчив начин?

ограничават възможностите. 
Преференциалните правила за 
произход имат за основна цел 
констатирането на достатъчна 
икономическа връзка между 
внасяните в ЕС продукти и 
страните, ползващи се от 
предоставените от ЕС преференции, 
така че да се гарантира, че тези 
преференции не се прехвърлят 
неправомерно в полза на други 
държави, за които не са били 
предназначени. Споразумението обаче 
прави точно обратното. Това 
положение беше облекчено с МСИП,
като се позволи на местните 
преработватели да използват продукти 
без произход, нанасяйки по този начин 
огромни вреди на преработвателната 
промишленост на Общността и 
поставяйки я в положение на 
нелоялна конкуренция. По какъв начин 
Комисията/Съветът възнамерява да 
докладва на Парламента във връзка с 
прилагането на специфичните 
разпоредби относно правилата за 
произход, включително въздействието 
върху риболовния отрасъл в ЕС, 
развитието на преработвателната 
промишленост в Папуа-Нова Гвинея и 
Република острови Фиджи, както и 
управлението на рибните запаси в 
Тихоокеанския басейн? Наясно ли е 
Комисията/Съветът с факта, че 
настоящото споразумение, което се 
прилага временно от 1 януари 2008 г., 
оказва отрицателно въздействие 
върху европейския преработвателен 
сектор? По какъв начин 
Комисията/Съветът ще подкрепи 
допълнително държавите от 
Тихоокеанския басейн да развият своя 
риболовен сектор по устойчив начин?

Or. pt
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Изменение 5
Laima Liucija Andrikienė

Проект на въпрос с искане за устен отговор
Параграф 6

Проект на въпрос с искане за устен 
отговор

Изменение

6. Какви стъпки ще предприеме 
Комисията/Съветът, за да подобри 
възможностите за заетост за жените в 
държавите от Тихоокеанския басейн?

6. Какви стъпки ще предприеме 
Комисията/Съветът, за да подобри 
възможностите за заетост, по-
специално за жените в държавите от 
Тихоокеанския басейн?

Or. en


