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Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar 
pentru importurile de carne de vită de calitate superioară ***
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 28 noiembrie 2019 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a 
contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în 
Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de 
la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate 
aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10681/2019 – 
C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (10681/2019),

– având în vedere proiectul de acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea 
Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar 
pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere 
revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu 
anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite 
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014) (10678/2019),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf 
litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-
0107/2019),

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 28 noiembrie 20191 referitoare la 
proiectul de decizie,

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0076.



– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0038/2019),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite 
ale Americii.


