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17.1.2011 B7-0022/3 

Predlog spremembe  3 

José Bové 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0022/2011 

David Martin, Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je zaradi sedanje finančne in 

gospodarske krize trgovinska politika za 

države v razvoju pomembnejša kot kdaj 

prej, 

F. ker je zaradi sedanje finančne in 

gospodarske krize trgovinska politika za 

države v razvoju pomembnejša kot kdaj 

prej, in ker mora trgovinska politika 

temeljiti na pridobljenih izkušnjah, kar 

pomeni, da mora odvračati od agresivne 

usmeritve v izvoz, ki poslabšuje trgovinska 

neravnovesja, pripraviti merila in omejitve 

za liberalizacijo finančnih storitev ter 

spodbujati višje socialne in okoljske 

standarde, še posebej v oskrbovalnih 

verigah evropskih multinacionalk, 

Or. en 
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17.1.2011 B7-0022/4 

Predlog spremembe  4 

José Bové 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0022/2011 

David Martin, Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. vztraja, da se kakršna koli nadaljnja 

uporaba izrednih režimov glede pravil o 

poreklu za predelane ribiške proizvode, 

predvidena v členu 6(6) Protokola II, 

priloženega k začasnemu sporazumu o 

gospodarskem partnerstvu, odobri le, če 

pacifiške države dosežejo konkreten in 

preverljiv napredek na področjih 

upravljanja ribištva (polno izvajanje 

sklepov Komisije za ribištvo zahodnega in 

srednjega Pacifika ter sporazuma iz 

Nauruja, učinkovit program spremljanja, 

kontrole in nadzora), socialnih razmer 

(zaposlitev v predelovalnih obratih) in 

dobrega upravljanja (preglednost naložb v 

tovarne); 

Or. en 
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17.1.2011 B7-0022/5 

Predlog spremembe  5 

José Bové 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0022/2011 

David Martin, Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 15a. poudarja, da je treba takšno poročilo 

o izvajanju posebnih pravil o poreklu 

pripraviti leta 2011, tj. tri leta po obvestitvi 

Papue Nove Gvineje o sprejetju pravil v 

Uredbi (ES) št. 1528/2007, in da bi moralo 

obravnavati ekonomske, socialne in 

okoljske vplive, ki bi jih omejevanje 

oddajanja del in nabave po vsem svetu 

imelo na prebivalstvo Papue Nove 

Gvineje, zlasti na obalne skupnosti; v 

zvezi s tem zahteva takojšnje informacije o 

mandatu tega poročila in o tem, ali bodo 

pred pripravo poročil prišlo do 

posvetovanja z vsemi zainteresiranimi in 

prizadetimi stranmi, vključno z 

organizacijami civilne družbe na Papui 

Novi Gvineji;  

Or. en 
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17.1.2011 B7-0022/6 

Predlog spremembe  6 

José Bové 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B7-0022/2011 

David Martin, Vital Moreira 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Začasni sporazum o partnerstvu med ES in pacifiškimi državami 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izraža nadaljnjo podporo celovitemu 

sporazumu o gospodarskem partnerstvu 

med Evropsko skupnostjo in pacifiškimi 

državami; se strinja, da bistvena 

vprašanja za pogajanje vključujejo: 

črtano 

1) pravice intelektualne lastnine, ki 

zajemajo tradicionalno znanje in zahodne 

tehnološke izdelke; 

 

2) preglednost vladnih naročil z odprtostjo 

za evropske izvajalce, vzpostavljeno, ko to 

ustreza potrebam pacifiških držav; 

 

3) delovne vizume, ki morajo biti 

državljanom pacifiških otokov na voljo za 

obdobje najmanj 24 mesecev, da lahko 

delajo kot negovalci ali v podobnih 

poklicih; 

 

Or. en 

 

 


