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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas 
Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm 
iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta 
pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no 
dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par 
paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas 
Savienības produktiem (2014)
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10681/2019),

– ņemot vērā nolīguma projektu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas 
Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes 
liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par 
tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži 
augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās 
Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) (10678/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta 
otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C9-0107/2019),

– ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un parlamentam.


