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6.2.2019 A8-0057/1

Alteração 1
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração

H. Considerando que o transporte é 
desgastante para os animais, uma vez que 
os expõe a uma série de fatores prejudiciais 
para o seu bem-estar; que, no que diz 
respeito ao comércio com determinados 
países terceiros, os animais são sujeitos a 
um sofrimento adicional devido a trajetos 
muito longos, incluindo paragens 
demoradas nas fronteiras para verificar 
documentos, veículos e a aptidão para o 
transporte de animais;

H. Considerando que o transporte pode 
ser desgastante para os animais, uma vez 
que os pode expor a uma série de fatores 
prejudiciais para o seu bem-estar; que, no 
que diz respeito ao comércio com 
determinados países terceiros, os animais 
são sujeitos a sofrimento devido a trajetos 
muito longos, incluindo paragens 
demoradas nas fronteiras para verificar 
documentos, veículos e a aptidão para o 
transporte de animais;
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6.2.2019 A8-0057/2

Alteração 2
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
Considerando U

Proposta de resolução Alteração

U. Considerando que os veículos de 
transporte estão frequentemente 
sobrelotados;  que as temperaturas 
elevadas e a ventilação insuficiente no 
interior do veículo representam um 
enorme problema;

U. Considerando que os veículos de 
transporte podem ficar sobrelotados e que 
existe o risco de temperaturas elevadas e 
ventilação insuficiente no interior do 
veículo, o que representa um enorme 
problema;
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6.2.2019 A8-0057/3

Alteração 3
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
Considerando W

Proposta de resolução Alteração

W. Considerando que o transporte de 
carne e de outros produtos derivados de 
animais, bem como de sémen e embriões, é 
mais fácil do ponto de vista administrativo 
e técnico e mais vantajoso para os 
criadores de gado do que o transporte de 
animais vivos para fins de abate ou 
reprodução;  que a Federação Europeia de 
Veterinários (FVE)  e a OIE salientam que 
os animais devem ser criados o mais 
próximo possível das instalações onde 
nascem e abatidos o mais próximo possível 
do local de produção;  que a construção de 
instalações de abate nos locais de criação, 
ou perto destes, incluindo instalações 
itinerantes, pode ajudar a gerar meios de 
subsistência nas zonas rurais;

W. Considerando que o transporte de 
carne e de outros produtos derivados de 
animais, bem como de sémen e embriões, é 
mais fácil do ponto de vista administrativo 
e técnico e, por vezes, mais vantajoso para 
os criadores de gado do que o transporte de 
animais vivos para fins de abate ou 
reprodução; que a Federação Europeia de 
Veterinários (FVE) e a OIE salientam que 
os animais devem ser criados o mais 
próximo possível das instalações onde 
nascem e abatidos o mais próximo possível 
do local de produção; que a construção de 
instalações de abate nos locais de criação, 
ou perto destes, incluindo instalações 
itinerantes, pode ajudar a gerar meios de 
subsistência nas zonas rurais;
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6.2.2019 A8-0057/4

Alteração 4
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Salienta a importância da 
distinção entre responsabilidade das 
empresas de transporte de animais e 
responsabilidade dos agricultores, dado 
que devem ser essas empresas, e não os 
agricultores, a ser responsabilizadas pelos 
problemas decorrentes do transporte dos 
animais; recorda que os agricultores são 
a parte mais interessada no bem-estar dos 
animais, por razões emocionais e afetivas, 
mas também económicas;
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6.2.2019 A8-0057/5

Alteração 5
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Solicita, tendo em conta a resolução 
do Parlamento, de 12 de dezembro de 
2012, que os tempos de viagem dos 
animais sejam tão reduzidos quanto 
possível e que sejam evitados 
especialmente os tempos de viagem longos 
e muito longos, assim como as viagens 
para fora da UE, através do recurso a 
estratégias alternativas, tais como a criação 
de instalações de abate locais ou itinerantes 
viáveis e distribuídas de forma equitativa 
na proximidade das explorações pecuárias, 
a promoção dos circuitos curtos de 
comercialização e da venda direta, a 
substituição do transporte de animais 
reprodutores pela utilização de sémen ou 
de embriões e o transporte de carcaças e 
produtos de carne, bem como através de 
iniciativas de natureza regulamentar ou não 
regulamentar nos Estados-Membros para 
facilitar o abate nas explorações agrícolas; 
insta a Comissão a definir claramente 
tempos de viagem reduzidos, conforme 
adequado, para o transporte de todas as 
espécies de animais vivos, bem como para 
o transporte de animais não desmamados;

43. Solicita, tendo em conta a resolução 
do Parlamento, de 12 de dezembro de 
2012, que os tempos de viagem dos 
animais sejam tão reduzidos quanto 
possível e que sejam evitados 
especialmente os tempos de viagem longos 
e muito longos, assim como as viagens 
para fora da UE, através do recurso a 
estratégias alternativas, tais como a criação 
de instalações de abate locais ou itinerantes 
viáveis e distribuídas de forma equitativa 
na proximidade das explorações pecuárias, 
a promoção dos circuitos curtos de 
comercialização e da venda direta, a 
substituição, se possível, do transporte de 
animais reprodutores pela utilização de 
sémen ou de embriões e o transporte de 
carcaças e produtos de carne, bem como 
através de iniciativas de natureza 
regulamentar ou não regulamentar nos 
Estados-Membros para facilitar o abate nas 
explorações agrícolas; insta a Comissão a 
definir claramente tempos de viagem 
reduzidos, conforme adequado, para o 
transporte de todas as espécies de animais 
vivos, bem como para o transporte de 
animais não desmamados;
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6.2.2019 A8-0057/6

Alteração 6
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Exorta a Comissão a desenvolver 
uma estratégia que assegure uma 
transição do transporte de animais vivos 
para, principalmente, um sistema de 
comércio de carne, carcaças e produtos 
germinais, tendo em conta o impacto do 
transporte de animais vivos no ambiente, 
assim como na saúde e no bem-estar 
animal;  considera que essa estratégia deve 
ter em consideração os fatores económicos 
que influenciam a decisão de transportar 
animais vivos; solicita à Comissão que 
inclua o transporte para países terceiros 
nessa estratégia;

49. Exorta a Comissão a incentivar 
uma transição do transporte de animais 
vivos para, principalmente, um sistema de 
comércio de carne, carcaças e produtos 
germinais, se possível, tendo em conta o 
impacto do transporte de animais vivos no 
ambiente, assim como na saúde e no bem-
estar animal; considera que essa estratégia 
deve ter em consideração os fatores 
económicos que influenciam a decisão de 
transportar animais vivos; solicita à 
Comissão que inclua o transporte para 
países terceiros nessa estratégia;
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Alteração 7
Sofia Ribeiro
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
N.º 78

Proposta de resolução Alteração

78. Manifesta a sua preocupação com 
as repetidas informações relativas a 
problemas em matéria de bem-estar e 
transporte de animais em determinados 
países terceiros;  observa que as práticas de 
abate em determinados países terceiros 
para os quais a UE envia animais implicam 
um sofrimento extremo e prolongado e 
violam regularmente as normas 
internacionais em matéria de bem-estar no 
momento do abate, tais como definidas 
pela OIE; reconhecendo embora que a 
procura em países terceiros diz 
frequentemente respeito a animais vivos, 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem a transição para o transporte 
de carne ou carcaças, em vez de animais 
vivos, para países terceiros, bem como o 
transporte de sémen ou embriões em vez de 
animais reprodutores;

78. Manifesta a sua preocupação com 
as repetidas informações relativas a 
problemas em matéria de bem-estar e 
transporte de animais em determinados 
países terceiros; observa que as práticas de 
abate em determinados países terceiros 
para os quais a UE envia animais implicam 
um sofrimento extremo e prolongado e 
violam regularmente as normas 
internacionais em matéria de bem-estar no 
momento do abate, tais como definidas 
pela OIE; reconhecendo embora que a 
procura em países terceiros diz 
frequentemente respeito a animais vivos, 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem a transição, se possível, para o 
transporte de carne ou carcaças, em vez de 
animais vivos, para países terceiros, bem 
como o transporte de sémen ou embriões 
em vez de animais reprodutores;
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