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26.11.2019 A9-0037/1

Grozījums Nr. 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0037/2019
Bernd Lange
projekts 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 – 2019/0142M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē šo nolīgumu ar ASV 
par tarifa likmes kvotas daļas piešķiršanu 
augstas kvalitātes liellopu gaļai, kas ir 
ilgstoša tirdzniecības strīda risinājums un 
pozitīvs piemērs sarunu ceļā panāktam 
risinājumam starp ES un ASV;

1. ņem vērā šo nolīgumu ar ASV par 
tarifa likmes kvotas daļas piešķiršanu 
augstas kvalitātes liellopu gaļai, kas ir 
ilgstoša tirdzniecības strīda risinājums, no 
jauna uzsverot, ka tieši lauksaimniecības 
nozarei ir jānodrošina pamats sarunu ceļā 
panāktam risinājumam starp ES un trešo 
partnervalsti;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/2

Grozījums Nr. 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0037/2019
Bernd Lange
projekts 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 – 2019/0142M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē un atzīst to, ka citas 
PTO dalībvalstis, kas uz ES eksportē 
liellopu gaļu, kura nav apstrādāta ar 
hormoniem, piekrita atbalstīt šo nolīgumu, 
piekrītot, ka lielākā daļa kvotas tiks 
piešķirta ASV; atzīst, ka saskaņā ar 
Komisijas sniegto informāciju šīm PTO 
dalībvalstīm nav piešķirta kompensācija 
par nolīguma atbalstīšanu;

2. ņem vērā to, ka citas PTO 
dalībvalstis, kas nesen ir vedušas sarunas 
vai šobrīd ved sarunas par BTN ar ES un 
kas uz ES eksportē liellopu gaļu, kura nav 
apstrādāta ar hormoniem, piekrita atbalstīt 
šo nolīgumu, piekrītot, ka lielākā daļa 
kvotas tiks piešķirta ASV; tāpat norāda, ka 
saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju 
šīm PTO dalībvalstīm nav piešķirta 
kompensācija par nolīguma atbalstīšanu;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Grozījums Nr. 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0037/2019
Bernd Lange
projekts 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 – 2019/0142M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka nolīgums neietekmē 
pašreizējo liellopu gaļas tirgus piekļuves 
līmeni ES tirgum un ka nedrīkst palielināt 
vispārējo ES tirgus piekļuves kvotu 
liellopu gaļai, kura nav apstrādāta ar 
hormoniem; atzīst, ka nolīgumam 
nevajadzētu ietekmēt kvotas tehniskās 
īpašības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 
481/2012 2. pielikumā11, tostarp produktu 
kvalitāti un izsekojamību, lai ES 
patērētājiem garantētu pēc iespējas 
augstāku aizsardzības līmeni; norāda, ka 
nolīgums neietekmē ES aizliegumu 
importēt liellopu gaļu, kas iegūta no 
dzīvniekiem, kuriem izēdināti daži augšanu 
veicinoši hormoni;

________________
11. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 481/2012 (2012. gada 7. jūnijs), ar ko 
nosaka noteikumus tarifa kvotas 
pārvaldīšanai augstas kvalitātes liellopu 
gaļai (OV L 148, 8.6.2012., 9. lpp.).

3. norāda, ka nolīgums neietekmē 
pašreizējo liellopu gaļas tirgus piekļuves 
līmeni ES tirgum un ka nedrīkst palielināt 
vispārējo ES tirgus piekļuves kvotu 
liellopu gaļai, kura nav apstrādāta ar 
hormoniem; atzīst, ka nolīgumam 
nevajadzētu ietekmēt kvotas tehniskās 
īpašības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 
481/2012 2. pielikumā, tostarp produktu 
kvalitāti un izsekojamību, 
 lai ES patērētājiem garantētu pēc iespējas 
augstāku aizsardzības līmeni; norāda, ka 
šis nolīgums neietekmē Eiropas 
Savienības aizliegumu importēt liellopu 
gaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem 
izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni; 
tomēr uzsver, ka šis nolīgums mudina 
ASV liellopu gaļas nozari izvērst augstas 
kvalitātes liellopu gaļas ražošanu un 
tādējādi arī tās eksportu uz ES, radot tiešu 
konkurenci ar visienesīgākajiem Eiropas 
nozares ražojumiem, un šāds imports 
papildinās citu tirdzniecības partneru, kas 
iekļauti spēkā esošajos vai turpmākajos 
tirdzniecības nolīgumos, importu; tādēļ 
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aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā 
visu tirdzniecības nolīgumu kumulatīvo 
ietekmi;
11. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 
Nr. 481/2012 (2012. gada 7. jūnijs), ar ko 
nosaka noteikumus tarifa kvotas 
pārvaldīšanai augstas kvalitātes liellopu 
gaļai (OV L 148, 8.6.2012., 9. lpp.).

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Grozījums Nr. 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0037/2019
Bernd Lange
projekts 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 – 2019/0142M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a mudina Komisiju veltīt vislielāko 
uzmanību tam, lai no 2022. gada 22. 
janvāra ieviestu aizliegumu importēt tādu 
dzīvnieku gaļu, kas apstrādāta ar 
pretmikrobu līdzekļiem, kurus izmanto 
augšanas veicināšanas vai produktivitātes 
palielināšanas nolūkā, atbilstoši Regulai 
(EK) Nr. 2019/6 par veterinārajām zālēm 
un lai nepieļautu jebkādus jaunus 
konfliktus PTO ietvaros, kā arī jebkādas 
jaunas tarifa likmes kvotas, kuras varētu 
noteikt šādu konfliktu risināšanai;

Or. en


