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w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej 
preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z 
mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony
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Poprawka 1
Martin Buschmann, Anja Hazekamp

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca 
się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, by zaleciła 
Parlamentowi zatwierdzenie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia, w 
imieniu Unii, umowy w formie wymiany 
listów między Unią Europejską a Ukrainą 
zmieniającej preferencje handlowe w 
odniesieniu do mięsa drobiowego i 
przetworów z mięsa drobiowego 
przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu 
między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca 
się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, by zaleciła 
Parlamentowi odrzucenie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, 
umowy w formie wymiany listów między 
Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej 
preferencje handlowe w odniesieniu do 
mięsa drobiowego i przetworów z mięsa 
drobiowego przewidziane w Układzie o 
stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
oraz ich państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Or. en

Uzasadnienie

Komisja wspiera wypełnienie luki w Układzie o stowarzyszeniu z Ukrainą, uważa jednak, że 
nie należy zwiększać kontyngentu taryfowego w odniesieniu do mięsa drobiowego i 
przetworów z mięsa drobiowego, ponieważ stwierdzono brak postępów w dostosowywaniu 
ukraińskich norm produkcji do norm UE w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa żywności i 
dobrostanu zwierząt. Należy zawiesić przywóz mięsa drobiowego i przetworów z mięsa 
drobiowego do czasu dostosowania ukraińskich norm produkcji do norm obowiązujących w 
UE.

Poprawka 2
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca 
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się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, by zaleciła 
Parlamentowi zatwierdzenie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia, w 
imieniu Unii, umowy w formie wymiany 
listów między Unią Europejską a Ukrainą 
zmieniającej preferencje handlowe w 
odniesieniu do mięsa drobiowego i 
przetworów z mięsa drobiowego 
przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu 
między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony

się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, by zaleciła 
Parlamentowi odrzucenie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, 
umowy w formie wymiany listów między 
Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej 
preferencje handlowe w odniesieniu do 
mięsa drobiowego i przetworów z mięsa 
drobiowego przewidziane w Układzie o 
stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
oraz ich państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

Or. en


