
QO\834906PT.doc PE450.867v01-00

PT Unida na diversidade PT

Pergunta com pedido de resposta oral O-0000/2010
ao Conselho
Artigo 115.º do Regimento
David Martin
em nome da Comissão do Comércio Internacional

Assunto: Acordo de Parceria provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os 
Estados do Pacífico, por outro

Fiji e Papua - Nova-Guiné assinaram um Acordo de Parceria Económica (APE) provisório 
que contém diferenças significativas no que diz respeito aos seus calendários de liberalização. 
Que impacto terão estes compromissos sobre os seus padrões de importações e exportações? 
Que impacto terão sobre as suas relações comerciais com a Austrália e a Nova Zelândia?

Considera o Conselho que a integração regional é reforçada pela conclusão de APE 
provisórios com os países individuais mais interessados em concluir tais acordos?

Não considera o Conselho que isso pode complicar o diálogo inter-regional necessário?

Como garantirá o Conselho que o APE provisório não venha a reduzir, simultaneamente, os 
interesses políticos e o sentimento público relativamente à integração económica no Pacífico?

Segundo a avaliação da OMC sobre a política comercial no caso das Fiji, as estreitas regras de 
origem impostas pela UE às exportações de peixe restringiram severamente as oportunidades. 
Essas regras foram afrouxadas pelo APE provisório, ao permitir que produtos não originários 
sejam utilizados por indústrias transformadoras internas. Como tenciona o Conselho informar 
o Parlamento sobre a implementação das disposições específicas relativas às regras de 
origem, incluindo o impacto sobre a indústria da pesca da EU, o desenvolvimento da indústria 
transformadora na Papua Nova-Guiné e a República das Ilhas Fiji, assim como sobre a gestão 
dos recursos haliêuticos no Pacífico? Que tenciona o Conselho fazer para ajudar mais os 
Estados do Pacífico a desenvolverem os seus sectores da pesca de forma sustentável?

Como garantirá o Conselho que o APE global venha ajudar a impulsionar a integração 
regional?

Que medidas tomará o Conselho para melhorar as oportunidades de emprego das mulheres 
nos Estados do Pacífico?

Apoia o Conselho o desbloqueio da assistência financeira, actualmente bloqueada, ao sector 
do açúcar nas Ilhas Fiji quando as necessárias práticas de boa governação forem 
efectivamente implementadas?

Compromete-se o Conselho a consagrar um capítulo ao desenvolvimento a longo prazo em 
quaisquer futuros APE completos?
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