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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-0000/2010
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
David Martin
în numele Comisiei pentru comerţ internaţional

Subiect: Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi 
statele din Pacific, pe de altă parte

Fiji şi Papua-Noua Guinee au semnat acorduri interimare de parteneriat economic (AIPE) care 
conţin diferenţe semnificative la nivelul calendarelor de liberalizare. Ce impact vor avea 
aceste angajamente asupra structurii importurilor şi exporturilor ţărilor respective? Ce impact 
vor avea acestea asupra relaţiilor comerciale cu Australia şi cu Noua Zeelandă?

Crede Consiliul că încheierea de AIPE individuale cu ţările cele mai interesate de semnarea 
unui astfel de acord contribuie la consolidarea integrării regionale? Nu consideră oare 
Consiliul că încheierea de astfel de acorduri poate complica dialogul intraregional necesar?

Cum se va asigura Consiliul că AIPE nu va reduce interesul politic şi sprijinul public faţă de 
integrarea economică în zona Pacificului?

Conform examinării politicii comerciale realizate de OMC cu privire la Fiji, regulile de 
origine stricte ale UE privind exporturile de peşte au limitat drastic oportunităţile. Aceste 
reguli au devenit mai puţin stricte în cadrul AIPE, întrucât s-a permis sectorului intern de 
procesare să utilizeze produse neoriginare. Cum intenţionează Consiliul să informeze 
Parlamentul cu privire la punerea în aplicare a dispoziţiilor specifice referitoare la regulile de 
origine, inclusiv la impactul asupra industriei de pescuit din UE, la dezvoltarea industriei de 
procesare din Papua-Noua Guinee şi din Republica Insulelor Fiji şi la gestionarea stocurilor 
de peşte din Pacific? Cum va sprijini Consiliul dezvoltarea durabilă a sectorului pescuitului în 
statele din Pacific pe viitor?

Cum se va asigura Consiliul de faptul că acordurile globale de parteneriat economic 
contribuie la consolidarea integrării regionale?

Ce măsuri va lua Consiliul pentru a îmbunătăţi şansele de ocupare a unui loc de muncă ale
femeilor din statele din Pacific?

Sprijină Consiliul eliberarea asistenţei financiare în prezent reţinute pentru sectorul zahărului 
din Fiji în cazul în care vor fi puse efectiv în aplicare practicile necesare de bună guvernanţă?

Intenţionează Consiliul să includă un capitol cu implicaţii considerabile referitor la dezvoltare 
în orice viitor acord complet de parteneriat economic?
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