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Amendement 1
Martin Buschmann, Anja Hazekamp

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

De Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling verzoekt de 
bevoegde Commissie internationale handel 
het Parlement aan te bevelen zijn 
goedkeuring te verlenen aan het 
ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en 
Oekraïne tot wijziging van de 
handelspreferenties voor vlees van 
pluimvee en bereidingen daarvan, waarin 
wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds.

De Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling verzoekt de 
bevoegde Commissie internationale handel 
het Parlement aan te bevelen het 
ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en 
Oekraïne tot wijziging van de 
handelspreferenties voor vlees van 
pluimvee en bereidingen daarvan, waarin 
wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds, te verwerpen.

Or. en

Motivering

Het wegwerken van een lacune in de Associatieovereenkomst met Oekraïne kan weliswaar op 
onze steun rekenen, maar het tariefcontingent voor vlees van pluimvee en bereidingen 
daarvan mag niet worden verhoogd, aangezien is vastgesteld dat er te weinig vooruitgang is 
geboekt bij de aanpassing van de binnenlandse productienormen aan de EU-normen op het 
gebied van milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. De invoer van vlees van pluimvee en 
bereidingen daarvan moet worden opgeschort tot Oekraïne zijn productienormen op een 
niveau brengt dat gelijkwaardig is aan dat van de EU.

Amendement 2
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

De Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling verzoekt de 
bevoegde Commissie internationale handel 
het Parlement aan te bevelen zijn 
goedkeuring te verlenen aan het 
ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en 
Oekraïne tot wijziging van de 
handelspreferenties voor vlees van 
pluimvee en bereidingen daarvan, waarin 
wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds.

De Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling verzoekt de 
bevoegde Commissie internationale handel 
het Parlement aan te bevelen het 
ontwerpbesluit van de Raad betreffende de 
sluiting, namens de Unie, van de 
Overeenkomst in de vorm van een 
briefwisseling tussen de Europese Unie en 
Oekraïne tot wijziging van de 
handelspreferenties voor vlees van 
pluimvee en bereidingen daarvan, waarin 
wordt voorzien door de 
Associatieovereenkomst tussen de 
Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun 
lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, 
anderzijds, te verwerpen.

Or. en


