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44. Jinnota li varjetà ta' rekwiżiti, kif 
ukoll kundizzjonijiet tas-suq u deċiżjonijiet 
politiċi li qed jinbidlu, waslu biex biċċeriji 
żgħar isiru ekonomikament mhux vijabbli, 
u dan irriżulta fi tnaqqis globali fin-numri 
tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet lokali fl-Istati Membri biex 
jappoġġjaw u jippromwovu, fejn meħtieġ, 
l-opzjonijiet ta' qtil fl-azjenda agrikola, qtil 
lokali jew mobbli ekonomikament vijabbli, 
u faċilitajiet tal-ipproċessar tal-laħam fl-
Istati Membri, sabiex l-annimali jinqatlu 
qrib kemm jista' jkun għall-post tat-
trobbija tagħhom, li huwa wkoll fl-interess 
taż-żamma tal-impjieg f'oqsma rurali; 
jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
biex jiżviluppaw strateġija biex isir 
progress lejn mudell aktar reġjonali ta' 
produzzjoni tal-bhejjem li fih l-annimali 
jitwieldu, jissemmnu u jinqatlu fl-istess 
reġjun, kull fejn ikun prattikabbli, filwaqt li 
jitqiesu d-differenzi ġeografiċi, minflok li 
jiġu ttrasportati għal distanzi twal ħafna;

44. Jinnota li varjetà ta' rekwiżiti, kif 
ukoll kundizzjonijiet tas-suq u deċiżjonijiet 
politiċi li qed jinbidlu, wasslu biex biċċeriji 
żgħar isiru ekonomikament mhux vijabbli, 
u dan irriżulta fi tnaqqis globali fin-numri 
tagħhom; jitlob lill-awtoritajiet lokali fl-
Istati Membri jappoġġjaw u jippromwovu, 
meta jkun meħtieġ, l-opzjonijiet ta' qtil fl-
azjenda agrikola, qtil lokali jew mobbli 
ekonomikament vijabbli, u faċilitajiet tal-
ipproċessar tal-laħam fl-Istati Membri, 
sabiex l-annimali jinqatlu fil-biċċerija 
ġeografikament l-eqreb għall-post tat-
trobbija tagħhom, li huwa wkoll fl-interess 
taż-żamma tal-impjieg f'żoni rurali; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, li għall-
benesseri tal-annimali, il-ħin tat-trasport 
ma għandux jaqbeż massimu ta' 8 siegħat 
b'kollox; jistieden lill-Istati Membri 
jiżviluppaw strateġija biex isir progress 
lejn mudell aktar reġjonali ta' produzzjoni 
tal-bhejjem li fih l-annimali jitwieldu, 
jissemmnu u jinqatlu fl-istess reġjun, kull 
fejn ikun prattikabbli, filwaqt li jitqiesu d-
differenzi ġeografiċi, minflok ma jiġu 
ttrasportati għal distanzi twal ħafna;
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78. Jinsab imħasseb dwar ir-rapporti 
persistenti rigward problemi tat-trasport u 
l-benessri tal-annimali f'ċerti pajjiżi terzi; 
jinnota li l-qtil f'ċerti pajjiżi terzi fejn l-UE 
tibgħat l-annimali jinvolvi tbatija estrema u 
prolongata u jikser b'mod regolari l-
istandards internazzjonali dwar il-benessri 
waqt il-qtil kif stabbilit mill-OIE; filwaqt li 
jirrikonoxxi li d-domanda fil-pajjiżi terzi 
hija ħafna drabi għal annimali ħajjin, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu bidla lejn it-trasport 
tal-laħam jew il-karkassi, minflok annimali 
ħajjin, lejn pajjiżi terzi, kif ukoll it-trasport 
tas-semen jew tal-embrijuni minflok 
annimali għat-tgħammir;

78. Jinsab imħasseb dwar ir-rapporti 
persistenti rigward problemi tat-trasport u 
l-benesseri tal-annimali f'ċerti pajjiżi terzi; 
jinnota li l-qtil f'ċerti pajjiżi terzi fejn l-UE 
tibgħat l-annimali jinvolvi tbatija estrema u 
fit-tul u jikser b'mod regolari l-istandards 
internazzjonali dwar il-benesseri waqt il-
qtil kif stabbilit mill-OIE; filwaqt li 
jirrikonoxxi li d-domanda fil-pajjiżi terzi 
hija ħafna drabi għal annimali ħajjin, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu bidla lejn it-trasport 
tal-laħam jew il-karkassi, minflok annimali 
ħajjin, lejn pajjiżi terzi, kif ukoll it-trasport 
tas-semen jew tal-embrijuni minflok 
annimali għat-tgħammir; jistieden lill-Istati 
Membri jikkunsidraw l-abolizzjoni 
possibbli ta' tali trasport ta' annimali 
ħajjin dirett lejn pajjiżi terzi u jiżguraw li 
t-trasport isir f'kundizzjonijiet dinjitużi 
għall-annimali; jitlob lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jiżguraw li l-
veterinarji uffiċjali jkunu preżenti fil-
punti ta' ħruġ tal-Unjoni, speċjalment 
bejn il-Bulgarija u t-Turkija, sabiex jiġi 
garantit li l-istandards tal-benesseri tal-
annimali jintlaħqu, u speċjalment biex 
jiggarantixxu perjodi ta' tagħlif, tisqija u 
mistrieħ;
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