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Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-
Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota 
Tariffarja għal-Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja msemmija fil-Memorandum ta' Qbil 
Rivedut Rigward l-Importazzjoni tal-Laħam taċ-Ċanga minn Annimali li Ma Jkunux Ġew 
Ittrattati b'Ċerti Ormoni Tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal 
Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jilqa' dan il-ftehim mal-Istati Uniti 
dwar l-allokazzjoni ta' sehem fil-KT għal 
ċanga ta' kwalità għolja bħala soluzzjoni 
għal tilwima kummerċjali twila, peress li 
jagħti eżempju pożittiv ta' soluzzjoni 
negozjata bejn l-UE u l-Istati Uniti;

1. Jieħu nota ta' dan il-ftehim mal-
Istati Uniti dwar l-allokazzjoni ta' sehem 
fil-KT għal ċanga ta' kwalità għolja bħala 
soluzzjoni għal tilwima kummerċjali twila, 
filwaqt li jissottolinja li, għal darba oħra, 
reġa' jmiss lis-settur agrikolu li jipprovdi 
l-bażi għal soluzzjoni negozjata bejn l-UE 
u pajjiż terz;
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Emenda 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-
Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota 
Tariffarja għal-Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja msemmija fil-Memorandum ta' Qbil 
Rivedut Rigward l-Importazzjoni tal-Laħam taċ-Ċanga minn Annimali li Ma Jkunux Ġew 
Ittrattati b'Ċerti Ormoni Tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal 
Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jilqa' u jirrikonoxxi l-fatt li l-
membri l-oħra tad-WTO li jesportaw ċanga 
mhux ittrattata bl-ormoni lejn l-UE qablu li 
jappoġġjaw dan il-ftehim billi jaċċettaw li 
l-parti l-kbira ħafna tal-kwota tiġi allokata 
lill-Istati Uniti; jirrikonoxxi l-fatt li, skont 
il-Kummissjoni, ma ngħata l-ebda 
kumpens lil dawk il-membri tad-WTO talli 
appoġġjaw il-ftehim;

2. Jieħu nota li l-membri l-oħra tad-
WTO li jesportaw ċanga mhux ittrattata bl-
ormoni lejn l-UE u li dan l-aħħar 
innegozjaw, jew qegħdin jinnegozjaw 
bħalissa, ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
mal-UE qablu li jappoġġjaw dan il-ftehim 
billi jaċċettaw li l-parti l-kbira ħafna tal-
kwota tiġi allokata lill-Istati Uniti; jieħu 
nota wkoll li, skont il-Kummissjoni, ma 
ngħata l-ebda kumpens lil dawk il-membri 
tad-WTO talli appoġġjaw il-ftehim;
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Emenda 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-
Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota 
Tariffarja għal-Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja msemmija fil-Memorandum ta' Qbil 
Rivedut Rigward l-Importazzjoni tal-Laħam taċ-Ċanga minn Annimali li Ma Jkunux Ġew 
Ittrattati b'Ċerti Ormoni Tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal 
Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Jinnota li l-ftehim ma jaffettwax il-
livelli kurrenti tal-aċċess taċ-ċanga għas-
suq tal-UE, u li l-kwota ġenerali tal-aċċess 
għas-suq tal-UE għal ċanga mhux ittrattata 
bl-ormoni ma tridx tiżdied; jirrikonoxxi li 
l-ftehim m'għandux jaffettwa l-
karatteristiċi tekniċi tal-kwota, kif definit 
fl-Anness 2 tar-Regolament 
(UE) 481/2012, inkluża l-kwalità u t-
traċċabbiltà tal-prodotti, sabiex jiġi 
ggarantit l-ogħla livell possibbli ta' 
protezzjoni għall-konsumaturi tal-UE; 
jinnota li l-ftehim ma jaffettwax il-
projbizzjoni tal-UE fuq l-importazzjonijiet 
taċ-ċanga minn annimali ttrattati b'ċerti 
ormoni tat-tkabbir;

________________
11. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/2012 tas-
7 ta' Ġunju 2012 li jistipula regoli għall-
ġestjoni ta' kwota tariffarja għal ċanga ta' 
kwalità għolja, ĠU L 148, 8.6.2012, p. 9.

3. Jinnota li l-ftehim ma jaffettwax il-
livelli kurrenti tal-aċċess taċ-ċanga għas-
suq tal-UE, u li l-kwota ġenerali tal-aċċess 
għas-suq tal-UE għal ċanga mhux ittrattata 
bl-ormoni ma tridx tiżdied; jirrikonoxxi li 
l-ftehim m'għandux jaffettwa l-
karatteristiċi tekniċi tal-kwota, kif definit 
fl-Anness 2 tar-Regolament 
(UE) 481/2012, inkluża l-kwalità u t-
traċċabbiltà  
 tal-prodotti, sabiex jiġi ggarantit l-ogħla 
livell possibbli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi tal-UE; jinnota li dan il-
ftehim ma jaffettwax il-projbizzjoni tal-
Unjoni Ewropea fuq l-importazzjonijiet 
taċ-ċanga minn annimali ttrattati b'ċerti 
ormoni tat-tkabbir; jenfasizza, 
madankollu, li dan il-ftehim jinkoraġġixxi 
lis-settur taċ-ċanga tal-Istati Uniti biex 
jiżviluppa l-produzzjoni tiegħu, u 
għalhekk l-esportazzjonijiet tiegħu ta' 
Ċanga ta' Kwalità Għolja lejn l-UE, 
f'kompetizzjoni diretta mal-produzzjonijiet 
l-aktar profittabbli tas-settur Ewropew, u 
li dawk l-importazzjonijiet jiżdiedu ma' 
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dawk ta' sħab kummerċjali oħra fil-qafas 
ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles oħra 
kurrenti jew futuri; għalhekk jitlob li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jqisu l-
impatt kumulattiv ta' dawk il-ftehimiet 
kummerċjali;
11. Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/2012 tas-
7 ta' Ġunju 2012 jistipula regoli għall-
ġestjoni ta' kwota tariffarja għal ċanga ta' 
kwalità għolja, ĠU L 148, 8.6.2012, p. 9.
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Emenda 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0037/2019
Bernd Lange
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-
Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota 
Tariffarja għal-Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja msemmija fil-Memorandum ta' Qbil 
Rivedut Rigward l-Importazzjoni tal-Laħam taċ-Ċanga minn Annimali li Ma Jkunux Ġew 
Ittrattati b'Ċerti Ormoni Tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal 
Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, bl-
akbar attenzjoni, tħejji l-implimentazzjoni, 
mit-22 ta' Jannar 2022, ta' projbizzjoni 
fuq l-importazzjoni ta' laħam minn 
annimali ttrattati bi prodotti mediċinali 
antimikrobiċi użati għal skopijiet ta' 
promozzjoni tat-tkabbir jew żieda fir-
rendiment, f'konformità mar-
Regolament 2019/6 dwar prodotti 
veterinarji, u sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
kunflitt ġdid fid-WTO, kif ukoll 
kwalunkwe kwota tariffarja ġdida li tista' 
tiġi introdotta sabiex issolvi dawn il-
kunflitti;
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