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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom 
Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o 
którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny 
pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i 
zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii 
Europejskiej (2014)
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (10681/2019),

– uwzględniając projekt umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią 
Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie 
taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole 
ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie 
podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany 
Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) (10678/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0107/2019),

– uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia … w sprawie projektu decyzji,

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2019),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.


