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6.2.2019 A8-0057/16

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ba. întrucât, în Rezoluția sa din 12 
decembrie 2012, Parlamentul a solicitat 
ca durata călătoriei animalelor destinate 
sacrificării să fie redusă la maximum opt 
ore;
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6.2.2019 A8-0057/17

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. subliniază că suferința animalelor 
în timpul transportului reprezintă un 
motiv de preocupare considerabilă în 
rândul societății; ia act de faptul că, la 21 
septembrie 2017, Comisia Europeană a 
primit peste 1 milion de semnături în 
sprijinul campaniei #StopTheTrucks, în 
cadrul căreia cetățenii Uniunii solicită să 
se pună capăt transportului pe distanțe 
lungi;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/18

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 19a. regretă decizia luată de Conferința 
președinților, fără votul plenului 
Parlamentului, de a nu institui o comisie 
parlamentară de anchetă privind 
bunăstarea animalelor în timpul 
transportului în interiorul și în afara UE, 
în ciuda sprijinului unui număr mare de 
deputați în Parlamentul European din 
diferite grupuri politice; recomandă, prin 
urmare, ca Parlamentul să înființeze o 
comisie de anchetă privind bunăstarea 
animalelor în timpul transportului în 
interiorul și în afara UE de la începutul 
viitoarei legislaturi parlamentare, pentru 
a cerceta și monitoriza în mod adecvat 
presupusele încălcări și aplicarea 
defectuoasă a Regulamentului Consiliului 
(CE) nr.1/2005 privind protecția 
animalelor în timpul transportului;

Or. en



AM\1176334RO.docx PE631.713v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0057/19

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 41a. solicită Comisiei și statelor 
membre să pună capăt transportului 
animalelor neînțărcate, cum ar fi vițeii de 
doar 14 zile, pentru că s-a dovedit că este 
imposibil să se respecte cerințele în 
materie de bunăstare și nevoile 
animalelor foarte tinere în timpul 
transportului; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/20

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. solicită ca, ținând seama de 
Rezoluția Parlamentului European din 12 
decembrie 2012, timpul de deplasare a 
animalelor să fie cât mai scurt posibil și să 
se evite în special deplasările lungi și foarte 
lungi, precum și călătoriile în afara UE prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi asigurarea unor unități locale sau mobile 
de sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și echilibrat distribuite în 
apropierea fermelor de creștere a 
animalelor, promovarea circuitelor scurte 
de distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu transportul materialului 
seminal sau al embrionilor și transportul 
carcaselor și al produselor din carne, 
precum și prin intermediul unor inițiative 
de reglementare sau de altă natură în statele 
membre pentru a facilita sacrificarea la 
fermă; invită Comisia să definească în mod 
clar o durată mai mică a deplasării ca fiind 
adecvată în cazul transportului tuturor 
speciilor de animale și în cazul 
transportului animalelor neînțărcate;

43. solicită ca, ținând seama de 
Rezoluția Parlamentului European din 12 
decembrie 2012, timpul de deplasare a 
animalelor să fie cât mai scurt posibil și, în 
orice caz, să nu depășească opt ore, să se 
evite în special deplasările lungi și foarte 
lungi, precum și călătoriile în afara UE prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi asigurarea unor unități locale sau mobile 
de sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și echilibrat distribuite în 
apropierea fermelor de creștere a 
animalelor, promovarea circuitelor scurte 
de distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu transportul materialului 
seminal sau al embrionilor și transportul 
carcaselor și al produselor din carne, 
precum și prin intermediul unor inițiative 
de reglementare sau de altă natură în statele 
membre pentru a facilita sacrificarea la 
fermă; invită Comisia să definească în mod 
clar o durată mai mică a deplasării ca fiind 
adecvată în cazul transportului tuturor 
speciilor de animale și în cazul 
transportului animalelor neînțărcate;
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6.2.2019 A8-0057/21

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 68 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 68a. invită statele membre să interzică 
transportul de animale pe distanțe lungi 
în condiții meteorologice extreme, în 
special atunci când se preconizează că 
temperaturile din locul de plecare, din 
locul de destinație sau de pe traseu vor 
depăși 28°C, dar și când se înregistrează 
îngheț sau vânt foarte puternic;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/22

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE
(2018/2110(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 88 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 88a. subliniază că, în practică, 
animalele nu mai sunt protejate de 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 din 
momentul în care ies din UE și invită 
Comisia, în consecință, să modifice acest 
regulament cu scopul de a interzice 
transportul animalelor vii în afara UE;

Or. en


