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Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας 

πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά 

με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή 

ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Βραζιλίας 

αφετέρου δυνάμει του άρθρου XXVII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 

(ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο 

κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 

1994 και τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Ταϊλάνδης αφετέρου δυνάμει του άρθρου XXVIII 

της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των 

παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον 

πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07883/2012 – C7-0171/2012 – 

2012/0046(NLE)) 

(Έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07883/2012), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής 

Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, για την τροποποίηση των 

παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον 

πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07884/2012), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ταϊλάνδης δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής 

Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, για την τροποποίηση των 

παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον 

πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 (07885/2012), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο ακβ), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0171/2012), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0350/2012), 

1. εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 

την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης. 



 

 


