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HU Egyesülve a sokféleségben HU

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-0000/2010
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
David Martin
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Tárgy: Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok között 
megkötött átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás

A Fidzsi-szigetek és Pápua Új-Guinea aláírta azt az átmeneti gazdasági partnerségi 
megállapodást (átmeneti GPM), amely jelentős különbségeket tartalmaz liberalizációs 
ütemterveik vonatkozásában. Milyen hatással lesznek e kötelezettségek ezen országok 
behozatali és kiviteli rendszereire? Milyen hatással lesznek az Ausztráliával és Új-Zélanddal 
ápolt kereskedelmi kapcsolatokra?

Úgy véli-e a Tanács, hogy az átmeneti GPM-k egy ilyen jellegű megállapodás megkötésében 
érdekelt egyes országokkal való megkötése fokozza a regionális integrációt? Nem gondolja-e 
a Tanács, hogy ez bonyolultabbá teheti a régiók közötti szükséges párbeszédet?

Hogyan kívánja a Tanács biztosítani azt, hogy az átmeneti GPM ne csökkentse a politika, 
valamint a közvélemény gazdasági integráció iránti érdeklődését a csendes-óceáni térségben?

A WTO Fidzsi-szigetekre vonatkozó kereskedelempolitikájának felülvizsgálata szerint az EU 
halkivitelre vonatkozó szigorú származási szabályai komolyan korlátozzák a lehetőségeket. 
Az átmeneti GPM a szigorú szabályokon úgy enyhített, hogy engedélyezte a hazai 
feldolgozók számára a nem származó termékek felhasználását. Milyen módon kíván a Tanács
jelentést tenni a Parlamentnek a származási szabályokkal kapcsolatos különös rendelkezések 
végrehajtásáról, többek között az EU halászati ágazatára gyakorolt hatásról, a feldolgozóipar 
fejlődéséről Pápua Új-Guineában és a Fidzsi-szigeteki Köztársaságban, valamint a 
halállományok csendes-óceáni kezeléséről? Hogyan fog a Tanács további támogatást nyújtani 
a csendes-óceáni országok számára halászati ágazatuk fenntartható módon történő fejlesztése 
érdekében?

Hogyan kívánja a Tanács azt biztosítani, hogy a végleges GPM elősegítse a regionális 
integrációt?

Milyen lépéseket tesz majd a Tanács annak érdekében, hogy javítsa a nők foglalkoztatási 
lehetőségeit a csendes-óceáni államokban?

Támogatja-e a Tanács a fidzsi cukorágazattól jelenleg visszatartott pénzügyi támogatás 
elindítását a jó kormányzási gyakorlatok hatékony végrehajtása esetén?

A Tanács elkötelezett-e egy jövőbeli teljes GPM-ben foglalt átfogó fejlesztési fejezet mellett?
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