
AM\1176252LV.docx PE631.713v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0057/1

Grozījums Nr. 1
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā pārvadāšana dzīvniekiem rada 
stresu, jo tā nozīmē dažādas grūtības, kas 
kaitē to labturībai; tā kā attiecībā uz 
tirdzniecību ar noteiktām trešām valstīm 
papildu ciešanas dzīvniekiem izraisa ļoti 
tālie braucieni, kas ietver ilglaicīgu 
apstāšanos robežpunktos, lai pārbaudītu 
dokumentus, transportlīdzekļus un 
dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai;

H. tā kā pārvadāšana dzīvniekiem var 
radīt stresu, jo tā var nozīmēt dažādas 
grūtības, kas kaitē to labturībai; tā kā 
attiecībā uz tirdzniecību ar noteiktām 
trešām valstīm dzīvniekiem ciešanas izraisa 
ļoti tālie braucieni, kas ietver ilglaicīgu 
apstāšanos robežpunktos, lai pārbaudītu 
dokumentus, transportlīdzekļus un 
dzīvnieku piemērotību pārvadāšanai;
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6.2.2019 A8-0057/2

Grozījums Nr. 2
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
U apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

U. tā kā transportlīdzekļi bieži ir 
pārpildīti; tā kā liela problēma ir augsta 
temperatūra un neatbilstoša ventilācija 
transportlīdzekļos;

U. tā kā transportlīdzekļi var būt 
pārpildīti un tas nozīmē augstas 
temperatūras un neatbilstošas ventilācijas 
iespējamību, kas ir liela problēma;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Grozījums Nr. 3
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
W apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā gaļas un citu dzīvnieku 
izcelsmes produktu, kā arī spermas un 
embriju pārvadāšana ir tehniski un 
administratīvi vienkāršāka un 
lopkopjiem — finansiāli izdevīgāka nekā 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšana kaušanas vai 
vaislas nolūkā; tā kā Eiropas Veterinārārstu 
federācija (EVF) un OIE uzsver, ka 
dzīvnieki būtu jāaudzē pēc iespējas tuvāk 
telpām, kur tie dzimuši, un jākauj pēc 
iespējas tuvāk ražošanas vietai; tā kā 
kaušanas iekārtu, tostarp pārvietojamo 
kaušanas iekārtu, pieejamība audzēšanas 
vietās vai to tuvumā var palīdzēt radīt 
iztikas līdzekļus lauku apvidos;

W. tā kā gaļas un citu dzīvnieku 
izcelsmes produktu, kā arī spermas un 
embriju pārvadāšana ir tehniski un 
administratīvi vienkāršāka un 
lopkopjiem — dažkārt finansiāli 
izdevīgāka nekā dzīvu dzīvnieku 
pārvadāšana kaušanas vai vaislas nolūkā; tā 
kā Eiropas Veterinārārstu federācija (EVF) 
un OIE uzsver, ka dzīvnieki būtu jāaudzē 
pēc iespējas tuvāk telpām, kur tie dzimuši, 
un jākauj pēc iespējas tuvāk ražošanas 
vietai; tā kā kaušanas iekārtu, tostarp 
pārvietojamo kaušanas iekārtu, pieejamība 
audzēšanas vietās vai to tuvumā var 
palīdzēt radīt iztikas līdzekļus lauku 
apvidos;
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6.2.2019 A8-0057/4

Grozījums Nr. 4
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka ir svarīgi nošķirt 
dzīvnieku pārvadāšanas uzņēmumu 
atbildību no lauksaimnieku atbildības, jo 
atbildība par dzīvnieku pārvadāšanas 
radītajām problēmām būtu jāuzņemas 
uzņēmumiem, nevis lauksaimniekiem; 
atgādina, ka lauksaimnieki ir visvairāk 
ieinteresēti dzīvnieku labturībā 
emocionālu iemeslu un pieķeršanās dēļ, 
kā arī ekonomisku apsvērumu dēļ;
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6.2.2019 A8-0057/5

Grozījums Nr. 5
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. prasa, ņemot vērā Parlamenta 
2012. gada 12. decembra rezolūciju, pēc 
iespējas samazināt dzīvnieku pārvadājumu 
laiku un jo īpaši nepieļaut ilgu un ļoti ilgu 
pārvadājumu laiku, kā arī pārvadājumus 
ārpus ES robežām, izmantojot citas 
stratēģijas, piemēram, nodrošinot 
ekonomiski dzīvotspējīgas un taisnīgi 
izvietotas vietējas vai pārvietojamas 
kaušanas ierīces netālu no 
lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībām, 
veicinot īsas izplatīšanas ķēdes un tiešo 
pārdošanu, vaislas dzīvnieku pārvadāšanu 
aizstājot ar spermas vai embriju 
izmantošanu un pārvadājot kautķermeņus 
un gaļas produktus, kā arī ar normatīvām 
un nenormatīvām iniciatīvām dalībvalstīs 
ar mērķi veicināt kaušanu saimniecībā; 
aicina Komisiju skaidri definēt atbilstīgus 
īsākus pārvadājumu laikus dažādu sugu 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai un neatšķirtu 
dzīvnieku pārvadāšanai;

43. prasa, ņemot vērā Parlamenta 
2012. gada 12. decembra rezolūciju, pēc 
iespējas samazināt dzīvnieku pārvadājumu 
laiku un jo īpaši nepieļaut ilgu un ļoti ilgu 
pārvadājumu laiku, kā arī pārvadājumus 
ārpus ES robežām, izmantojot citas 
stratēģijas, piemēram, nodrošinot 
ekonomiski dzīvotspējīgas un taisnīgi 
izvietotas vietējas vai pārvietojamas 
kaušanas ierīces netālu no 
lauksaimniecības dzīvnieku saimniecībām, 
veicinot īsas izplatīšanas ķēdes un tiešo 
pārdošanu, vaislas dzīvnieku pārvadāšanu 
aizstājot ar spermas vai embriju 
izmantošanu, kad iespējams, un pārvadājot 
kautķermeņus un gaļas produktus, kā arī ar 
normatīvām un nenormatīvām iniciatīvām 
dalībvalstīs ar mērķi veicināt kaušanu 
saimniecībā; aicina Komisiju vajadzības 
gadījumā skaidri definēt konkrētus īsākus 
pārvadājumu laikus visu dažādo sugu 
dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai un neatšķirtu 
dzīvnieku pārvadāšanai;
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6.2.2019 A8-0057/6

Grozījums Nr. 6
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
49. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

49. aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju 
pārejai no dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas 
uz galvenokārt gaļas un kautķermeņu, un 
reproduktīvo produktu tirdzniecību, ņemot 
vērā dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas ietekmi 
uz vidi, dzīvnieku labturību un veselību; 
uzskata, ka šādā stratēģijā ir jāņem vērā 
ekonomiskie faktori, kas ietekmē lēmumu 
pārvadāt dzīvus dzīvniekus; aicina 
Komisiju šajā stratēģijā iekļaut 
pārvadājumus uz trešām valstīm;

49. aicina Komisiju mudināt uz pāreju 
no dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas uz 
galvenokārt gaļas un kautķermeņu, un 
reproduktīvo produktu tirdzniecību, kad 
iespējams, ņemot vērā dzīvu dzīvnieku 
pārvadāšanas ietekmi uz vidi, dzīvnieku 
labturību un veselību; uzskata, ka šādā 
stratēģijā ir jāņem vērā ekonomiskie 
faktori, kas ietekmē lēmumu pārvadāt 
dzīvus dzīvniekus; aicina Komisiju šajā 
stratēģijā iekļaut pārvadājumus uz trešām 
valstīm;
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6.2.2019 A8-0057/7

Grozījums Nr. 7
Sofia Ribeiro
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
(2018/2110(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
78. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

78. pauž bažas par pastāvīgiem 
ziņojumiem par dzīvnieku pārvadāšanas un 
labturības problēmām noteiktās trešās 
valstīs; norāda, ka kaušana noteiktās trešās 
valstīs, uz kurām ES nosūta dzīvniekus, ir 
saistīta ar ārkārtīgi lielām un ilgstošām 
ciešanām un regulāri pārkāpj OIE noteiktos 
starptautiskos standartus par labturību 
kaušanas laikā; atzīst, ka trešās valstīs bieži 
ir pieprasījums pēc dzīviem dzīvniekiem, 
tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt pāreju uz gaļas vai kautķermeņu, 
nevis dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu uz 
trešām valstīm, kā arī spermas vai embriju, 
nevis vaislas dzīvnieku pārvadāšanu;

78. pauž bažas par pastāvīgiem 
ziņojumiem par dzīvnieku pārvadāšanas un 
labturības problēmām noteiktās trešās 
valstīs; norāda, ka kaušana noteiktās trešās 
valstīs, uz kurām ES nosūta dzīvniekus, ir 
saistīta ar ārkārtīgi lielām un ilgstošām 
ciešanām un regulāri pārkāpj OIE noteiktos 
starptautiskos standartus par labturību 
kaušanas laikā; atzīst, ka trešās valstīs bieži 
ir pieprasījums pēc dzīviem dzīvniekiem, 
tomēr aicina Komisiju un dalībvalstis, kad 
iespējams, veicināt pāreju uz gaļas vai 
kautķermeņu, nevis dzīvu dzīvnieku 
pārvadāšanu uz trešām valstīm, kā arī 
spermas vai embriju, nevis vaislas 
dzīvnieku pārvadāšanu;

Or. en


