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Pakeitimas 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0037/2019
Bernd Lange
Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 
aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume 
dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys 
hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams 
taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projektas 
(2014 m.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina susitarimą su 
JAV dėl tarifinių kvotų dalies skyrimo 
aukštos kokybės jautienai, kaip ilgalaikio 
prekybos ginčo sprendimą, nes tai yra 
teigiamas ES ir JAV derybomis pasiekto 
sprendimo pavyzdys;

1. atkreipia dėmesį į susitarimą su 
JAV dėl tarifinių kvotų dalies skyrimo 
aukštos kokybės jautienai, kaip ilgalaikio 
prekybos ginčo sprendimą, pabrėždamas, 
kad vėl būtent žemės ūkio sektorius turi 
suteikti pagrindą ES ir trečiojo partnerio 
derybomis pasiektam sprendimui;

Or. en
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Pakeitimas 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0037/2019
Bernd Lange
Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 
aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume 
dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys 
hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams 
taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projektas 
(2014 m.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. palankiai vertina ir pripažįsta tai, 
kad kitos PPO narės, eksportuojančios 
jautieną į ES, sutarė pritarti šiam 
susitarimui ir sutiko, kad didžioji kvotos 
dalis būtų skirta JAV; pripažįsta, kad, anot 
Komisijos, nenumatyta taikyti jokios 
kompensacijos toms PPO narėms už tai, 
kad pritarė minėtam susitarimui;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kitos 
PPO narės, eksportuojančios jautieną iš 
galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti 
hormonai, į ES ir neseniai susitarusios su 
ES dėl LPS arba vykdančios derybas dėl 
jo, sutarė pritarti šiam susitarimui ir sutiko, 
kad didžioji kvotos dalis būtų skirta JAV; 
taip pat pažymi, kad, anot Komisijos, 
nenumatyta taikyti jokios kompensacijos 
toms PPO narėms už tai, kad pritarė 
minėtam susitarimui;

Or. en
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Pakeitimas 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0037/2019
Bernd Lange
Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 
aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume 
dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys 
hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams 
taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projektas 
(2014 m.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. pažymi, kad pagal minėtą 
susitarimą nedaromas poveikis dabartinėms 
galimybėms jautienai patekti į ES rinką ir 
kad bendra jautienos, kurios sudėtyje nėra 
hormonų, patekimo į ES rinką tarifinė 
kvota negali būti padidinta; pripažįsta, kad 
šis susitarimas neturėtų daryti poveikio 
techninėms kvotos ypatybėms, apibrėžtoms 
Reglamento (ES) 481/2012 2 priede , 
įskaitant produktų kokybę ir atsekamumą, 
kad būtų galima užtikrinti kuo aukštesnį 
ES vartotojų apsaugos lygį;  pažymi, kad 
minėtas susitarimas nedaro poveikio ES 
draudimui importuoti jautieną iš galvijų, 
gavusių tam tikrų augimą skatinančių 
hormonų;

________________
11. 2012 m. birželio 7 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 
481/2012, kuriuo nustatomos aukštos 
kokybės galvijienos tarifinių kvotų 
administravimo taisyklės, OL L 148, 2012 
6 8, p. 9.

3. pažymi, kad pagal minėtą 
susitarimą nedaromas poveikis dabartinėms 
galimybėms jautienai patekti į ES rinką ir 
kad bendra jautienos, kurios sudėtyje nėra 
hormonų, patekimo į ES rinką tarifinė 
kvota negali būti padidinta; pripažįsta, kad 
šis susitarimas neturėtų daryti poveikio 
techninėms kvotos ypatybėms, apibrėžtoms 
Reglamento (ES) 481/2012 2 priede, 
įskaitant produktų kokybę ir atsekamumą,
 kad būtų galima užtikrinti kuo aukštesnį 
ES vartotojų apsaugos lygį; pažymi, kad 
minėtas susitarimas nedaro poveikio 
Europos Sąjungos draudimui importuoti 
jautieną iš galvijų, gavusių tam tikrų 
augimą skatinančių hormonų; tačiau 
pabrėžia, kad dėl šio susitarimo JAV 
jautienos sektorius skatinamas plėtoti 
savo gamybą, taigi ir į ES eksportuojamą 
aukštos kokybės jautieną, tiesiogiai 
konkuruojant su pelningiausiais Europos 
sektoriaus produktais, ir kad tokie 
importuojami produktai papildo kitų 
prekybos partnerių pagal kitus 
dabartinius arba būsimus LPS 
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importuojamus produktus; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į 
bendrą tokių prekybos susitarimų poveikį;
11. 2012 m. birželio 7 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) 
Nr. 481/2012, kuriuo nustatomos aukštos 
kokybės galvijienos tarifinių kvotų 
administravimo taisyklės, OL L 148, 2012 
6 8, p. 9.
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Pakeitimas 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0037/2019
Bernd Lange
Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 
aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume 
dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys 
hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams 
taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projektas 
(2014 m.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. primygtinai ragina Komisiją labai 
atidžiai parengti nuo 2022 m. sausio 22 d. 
įsigaliosiančio draudimo importuoti mėsą 
iš galvijų, kuriuos auginant buvo 
naudojami antimikrobiniai vaistai 
siekiant skatinti augimą arba padidinti 
produktyvumą, kaip numatyta 
Reglamente 2019/6 dėl veterinarinių 
vaistų, įgyvendinimą, kad būtų išvengta 
bet kokio naujo konflikto PPO ir bet 
kokios naujos tarifinės kvotos, kuri galėtų 
būti pritaikyta siekiant išspręsti tokius 
konfliktus;

Or. en


