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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými 
a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso 
Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně 
dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně 
vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014)
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10681/2019),

– s ohledem na návrh dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií 
o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům 
uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího 
masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která 
Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (10678/2019),

– s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 
odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) 
Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0107/2019),

– s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí,

– s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

– s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0000/2019),

1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států a Spojených států amerických.


