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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille 
ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita 
Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja 
Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10681/2019),

– ottaa huomioon luonnoksen Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseksi 
sopimukseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu 
tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa 
tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille (10678/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen 
alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan 
pyynnön (C9-0107/2019),

– ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä 
päätökseksi,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0000/2019),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


