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A8-0057/16

Pozměňovací návrh 16
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo,
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
Ba.
vzhledem k tomu, že Parlament
ve svém usnesení ze dne 12. prosince 2012
vyzval ke zkrácení doby přepravy zvířat
určených k porážce na nejvýše osm hodin;
Or. en
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A8-0057/17

Pozměňovací návrh 17
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli,
Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
2a.
zdůrazňuje, že utrpení zvířat
během přepravy vyvolává ve společnosti
značné znepokojení; bere na vědomí,
že Komise dne 21. září 2017 obdržela více
než 1 milion podpisů na podporu
kampaně #StopTheTrucks, v níž občané
Unie vyzývají k ukončení přepravy
na dlouhé vzdálenosti;
Or. en
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A8-0057/18

Pozměňovací návrh 18
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo,
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
19a. s politováním bere na vědomí
rozhodnutí přijaté Konferencí předsedů
bez hlasování pléna Parlamentu, které se
týkalo toho, že nebude zřízen parlamentní
vyšetřovací výbor pro životní podmínky
zvířat během přepravy v EU i mimo ni, a
to navzdory podpoře velkého počtu
poslanců EP z různých politických
skupin; doporučuje proto, aby Parlament
zřídil vyšetřovací výbor pro životní
podmínky zvířat během přepravy v EU i
mimo ni, který by zahájil činnost na
počátku příštího volebního období s cílem
náležitě vyšetřit a monitorovat údajné
porušování předpisů nebo údajný
nesprávný úřední postup při provádění
nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně
zvířat během přepravy;
Or. en
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A8-0057/19

Pozměňovací návrh 19
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou,
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
41a. vyzývá Komisi a členské státy, aby
ukončily praxi přepravování
neodstavených zvířat, jako jsou např.
telata ve věku pouhých 14 dnů, protože
bylo prokázáno, že je nemožné vyhovět
požadavkům spojeným s životními
podmínkami zvířat a potřebám velmi
mladých zvířat během přepravy;
Or. en
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A8-0057/20

Pozměňovací návrh 20
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo,
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur, Kostadinka Kuneva,
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Thomas Waitz
za skupinu Verts/ALE
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod 43
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

43.
vyzývá, s ohledem na usnesení
parlamentu ze dne 12. prosince 2012, aby
byl převoz zvířat co nejkratší a zejména,
aby se předcházelo dlouhým a velmi
dlouhým cestám i cestám za hranice EU,
díky uplatňování alternativních strategií,
jako je zajištění hospodářsky rentabilních a
rovnoměrně rozmístěných místních nebo
mobilních jatek v blízkosti chovů
hospodářských zvířat, propagace krátkých
distribučních řetězců a přímého prodeje,
nahrazení přepravy plemenných zvířat
využitím spermatu nebo embryí a přeprava
jatečných těl a masových výrobků, jakož i
prostřednictvím regulačních a
neregulačních iniciativ v členských státech
s cílem usnadnit porážky přímo v
hospodářských podnicích; vyzývá Komisi,
aby podle potřeby jasně definovala
konkrétní kratší dobu přepravy pro všechny
jednotlivé druhy živých zvířat i
neodstavených zvířat;

43.
vyzývá, s ohledem na usnesení
parlamentu ze dne 12. prosince 2012, aby
byl převoz zvířat co nejkratší (a v žádném
případě nemohl být delší než osm hodin) a
zejména, aby se předcházelo dlouhým a
velmi dlouhým cestám i cestám za hranice
EU, díky uplatňování alternativních
strategií, jako je zajištění hospodářsky
rentabilních a rovnoměrně rozmístěných
místních nebo mobilních jatek v blízkosti
chovů hospodářských zvířat, propagace
krátkých distribučních řetězců a přímého
prodeje, nahrazení přepravy plemenných
zvířat využitím spermatu nebo embryí a
přeprava jatečných těl a masových
výrobků, jakož i prostřednictvím
regulačních a neregulačních iniciativ v
členských státech s cílem usnadnit porážky
přímo v hospodářských podnicích; vyzývá
Komisi, aby podle potřeby jasně definovala
konkrétní kratší dobu přepravy pro všechny
jednotlivé druhy živých zvířat i
neodstavených zvířat;
Or. en
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A8-0057/21

Pozměňovací návrh 21
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli,
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
za skupinu EFDD
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod 68 a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
68a. vyzývá členské státy, aby zakázaly
přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti za
extrémních meteorologických podmínek,
zejména když teploty v místě odjezdu nebo
v místě určení nebo kdekoliv na trase mají
podle předpovědi překročit 28°C, mrzne
nebo fouká velmi silný vítr;
Or. en
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A8-0057/22

Pozměňovací návrh 22
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee,
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou,
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Zpráva
Jørn Dohrmann
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
(2018/2110(INI))

A8-0057/2019

Návrh usnesení
Bod 88 a (nový)
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh
88a. zdůrazňuje, že v praxi zvířata poté,
co opustí EU, již nejsou chráněna
nařízením (ES) č. 1/2005, a vyzývá proto
Komisi, aby toto nařízení pozměnila s
cílem zakázat vývoz živých zvířat do
třetích zemí;
Or. en
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