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Alteração 1
Martin Buschmann, Anja Hazekamp

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

A Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural insta a Comissão 
do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar 
que o Parlamento aprove o projeto de 
decisão do Conselho relativa à celebração, 
em nome da União, do Acordo sob forma 
de troca de cartas entre a União Europeia e 
a Ucrânia que altera as preferências 
comerciais para a carne de aves de capoeira 
e os preparados de carne de aves de 
capoeira previstas no Acordo de 
Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
a Ucrânia, por outro.

A Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural insta a Comissão 
do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar 
que o Parlamento rejeite o projeto de 
decisão do Conselho relativa à celebração, 
em nome da União, do Acordo sob forma 
de troca de cartas entre a União Europeia e 
a Ucrânia que altera as preferências 
comerciais para a carne de aves de capoeira 
e os preparados de carne de aves de 
capoeira previstas no Acordo de 
Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
a Ucrânia, por outro.

Or. en

Justificação

Embora apoie o colmatar de uma lacuna no Acordo de Associação com a Ucrânia, considera 
que o contingente pautal para a carne de aves de capoeira e os preparados de carne de aves 
de capoeira não deve ser aumentado, uma vez que se verificou a ausência de progressos na 
adaptação das normas de produção nacionais às normas da UE nos domínios do ambiente, 
da segurança alimentar e do bem-estar dos animais. As importações de carne de aves de 
capoeira e de preparados de carne de aves de capoeira devem ser suspensas até que a 
Ucrânia eleve as suas normas de produção para um equivalente ao nível da UE.

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

A Comissão da Agricultura e do A Comissão da Agricultura e do 
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Desenvolvimento Rural insta a Comissão 
do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar 
que o Parlamento aprove o projeto de 
decisão do Conselho relativa à celebração, 
em nome da União, do Acordo sob forma 
de troca de cartas entre a União Europeia e 
a Ucrânia que altera as preferências 
comerciais para a carne de aves de capoeira 
e os preparados de carne de aves de 
capoeira previstas no Acordo de 
Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
a Ucrânia, por outro.

Desenvolvimento Rural insta a Comissão 
do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar 
que o Parlamento rejeite o projeto de 
decisão do Conselho relativa à celebração, 
em nome da União, do Acordo sob forma 
de troca de cartas entre a União Europeia e 
a Ucrânia que altera as preferências 
comerciais para a carne de aves de capoeira 
e os preparados de carne de aves de 
capoeira previstas no Acordo de 
Associação entre a União Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica 
e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
a Ucrânia, por outro.

Or. en


