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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-0000/2010
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
David Martin
namens de Commissie internationale handel

Betreft: Internationale partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en landen van 
de Stille Oceaan

Fiji en Papoea-Nieuw-Guinea hebben een tussentijdse economische 
partnerschapsovereenkomst (TEPO) ondertekend die opvallende verschillen vertoont in het 
liberaliseringsprogramma van deze landen. Welke gevolgen hebben deze verplichtingen voor 
hun in- en uitvoerpatronen? Welke gevolgen hebben zij voor de handelsbetrekkingen met 
Australië en Nieuw-Zeeland?

Is de Raad van mening dat de regionale eenwording versterkt wordt door TEPO te sluiten met 
de landen die de meeste belangstelling hebben voor het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten? Is de Raad niet van mening dat de noodzakelijke dialoog binnen regio’s 
hierdoor ingewikkelder kan worden?

Hoe denkt de Raad ervoor te zorgen dat de politieke belangstelling voor en de bereidheid van 
de publieke opinie tot economische eenwording in de Stille Oceaan niet afnemen ten gevolge 
van de TEPO?

Volgens het door de WTO opgestelde overzicht van het handelsbeleid voor Fiji hebben de 
strikte EU-regels ten aanzien van herkomst voor de uitvoer van vis de mogelijkheden 
aanzienlijk beperkt. Deze zijn in het kader van de IEPA versoepeld door aan binnenlandse 
verwerkers toe te staan buitenlandse producten te gebruiken. Op welke wijze denkt de Raad 
aan het Parlement verslag te doen over de tenuitvoerlegging van de specifieke voorschriften 
inzake de regels van oorsprong, o.m. de gevolgen voor de visserijindustrie van de EU, de 
ontwikkeling van de verwerkende industrie in Papoea-Nieuw-Guinea en de republiek van de 
Fiji-eilanden, en het beheer van de visbestanden in de Stille Oceaan? Op welke wijze zal de 
Raad de Stille-Oceaanstaten voorts steunen bij de duurzame ontwikkeling van hun 
visserijsector?

Op welke wijze zal de Raad ervoor zorgen dat de algemene EPO bijdraagt tot bevordering van 
de regionale eenwording?

Welke maatregelen zal de Raad nemen om de vrouwen in de Stille-Oceaanstaten betere 
mogelijkheden te bieden om te werken?

Steunt de Raad, indien de noodzakelijke behoorlijke bestuursmethoden daadwerkelijk ten 
uitvoer worden gelegd, de vrijgave van de momenteel ingehouden financiële bijstand voor de 
suikersector in Fiji?

Acht de Raad zich verplicht een ingrijpend ontwikkelingshoofdstuk op te nemen in eventuele 
toekomstige volledige EPO?
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