
PR\1190038PT.docx PE641.378v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Comércio Internacional

2019/0142(NLE)

15.10.2019

***
PROJETO DE RECOMENDAÇÃO
referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo 
entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a atribuição aos 
Estados Unidos de uma parte do contingente pautal para a carne de bovino de 
alta qualidade, a que se refere o Memorando de Entendimento revisto relativo à 
importação de carne de bovinos não tratados com certas hormonas de 
crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos 
produtos da União Europeia (2014)
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

Comissão do Comércio Internacional

Relator: Bernd Lange



PE641.378v01-00 2/5 PR\1190038PT.docx

PT

PR_NLE-AP_Agreement

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre os 
Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos 
de uma parte do contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se 
refere o Memorando de Entendimento revisto relativo à importação de carne de bovinos 
não tratados com certas hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados 
pelos Estados Unidos a certos produtos da União Europeia (2014)
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (10681/2019),

– Tendo em conta o projeto de Acordo entre os Estados Unidos da América e a União 
Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do contingente pautal para 
a carne de bovino de alta qualidade, a que se refere o Memorando de Entendimento 
revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas hormonas de 
crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos produtos 
da União Europeia (2014) (10678/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea 
a), subalínea v), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-107/2019),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa de ... sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional (A9-
0000/2019),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e dos Estados Unidos da 
América.


