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Amendamentul 201
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. invită statele membre să dea 
dovadă de mai multă rigurozitate în 
decizia de a acorda conducătorilor auto 
certificat de competență și în inspectarea 
vehiculelor și a navelor cu care se 
transportă animale vii în vederea 
eliberării unui certificat de autorizare; în 
acest scop, ar trebui să fie posibilă 
consultarea TRACES, deoarece oferă mai 
multe detalii cu privire la încălcările 
comise de transportatori și de 
conducătorii auto;

Or. de

Amendamentul 202
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că, potrivit 
raportului special al Curții de Conturi din 
2018 privind bunăstarea animalelor în UE, 
Comisia a recunoscut că datele raportate de 
statele membre nu sunt complete, coerente, 
fiabile sau suficient de detaliate pentru a 
permite formularea unor concluzii privind 
conformitatea la nivelul UE;

11. ia act de faptul că, potrivit 
raportului special al Curții de Conturi din 
2018 privind bunăstarea animalelor în UE, 
Comisia a recunoscut că datele raportate de 
unele state membre nu sunt complete, 
coerente, fiabile sau suficient de detaliate 
pentru a permite formularea unor concluzii 
privind conformitatea la nivelul UE;

Or. fr

Amendamentul 203
Norbert Erdős
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că, potrivit 
raportului special al Curții de Conturi din 
2018 privind bunăstarea animalelor în UE, 
Comisia a recunoscut că datele raportate de 
statele membre nu sunt complete, coerente, 
fiabile sau suficient de detaliate pentru a 
permite formularea unor concluzii privind 
conformitatea la nivelul UE;

11. ia act de faptul că, potrivit 
raportului special al Curții de Conturi din 
2018 privind bunăstarea animalelor în UE, 
Comisia a recunoscut că datele raportate de 
statele membre nu sunt complete, coerente 
sau suficient de detaliate pentru a permite 
formularea unor concluzii privind 
conformitatea la nivelul UE;

Or. hu

Amendamentul 204
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că, în raportul său 
special referitor la bunăstarea animalelor, 
Curtea de Conturi a constatat și că 
autoritățile statelor membre care erau 
responsabile pentru inspecția 
transporturilor au folosit rareori 
informații din sistemul TRACES pentru 
efectuarea de inspecții, în condițiile în 
care acest sistem conține tocmai 
informațiile și instrumentele de raportare 
adecvate pentru utilizarea de către 
autorități în efectuarea de inspecții 
precise în domeniul transportului 
animalelor; face apel la Comisie să 
rezolve problema anumitor restricții care 
afectează drepturile de acces ale 
utilizatorilor TRACES și să extindă 
dreptul de acces public;

Or. nl
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Amendamentul 205
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. regretă numărul insuficient de 
controale și audituri oficiale și solicită 
creșterea numărului de inspecții anuale 
efectuate de Oficiul Alimentar și 
Veterinar; solicită un sistem de 
monitorizare mai eficient și mai 
transparent, care să prevadă accesul 
public la informațiile colectate prin 
intermediul Sistemului de control al 
comerțului și de expertiză (TRACES);

Or. en

Amendamentul 206
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită Comisiei să dezvolte 
sisteme de geolocalizare pentru a permite 
localizarea animalelor și urmărirea 
duratei deplasărilor care au loc în 
vehicule de transport, precum și 
detectarea oricărei neconformități cu 
programele de transport;

Or. en

Amendamentul 207
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
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Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici;

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici, dar solicită statelor 
membre să nu acorde nicio autorizație 
vehiculelor, inclusiv navelor pentru 
transportul animalelor, care nu respectă 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1/2005 și, în cazul neconformării, să 
retragă autorizațiile deja acordate;

Or. nl

Amendamentul 208
Maria Gabriela Zoană

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici;

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici; insistă asupra respectării 
standardelor unitare la nivelul UE pentru 
condițiile de transport al animalelor vii;

Or. ro

Amendamentul 209
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici;

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici; insistă asupra respectării 
standardelor unitare la nivelul UE 
pentru condițiile de transport al
animalelor vii;

Or. ro

Amendamentul 210
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici;

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări, deși în puține 
situații, privind utilizarea unor vehicule 
necorespunzătoare pentru transportul de 
animale vii pe apă și pe uscat și solicită 
intensificarea monitorizării acestor practici;

Or. en

Amendamentul 211
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
acestor practici;

12. își exprimă preocuparea în legătură 
cu numărul de raportări privind utilizarea 
unor vehicule necorespunzătoare pentru 
transportul de animale vii pe apă și pe 
uscat și solicită intensificarea monitorizării 
și a sancționării acestor practici;

Or. de
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Amendamentul 212
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită, prin urmare, standarde 
armonizate și obligatorii pentru 
autorizarea vehiculelor și a navelor ca 
mijloace de transport pentru animale vii; 
acestea ar trebui să fie emise de o 
autoritate centrală a UE și să stabilească 
gradul de adecvare al mijloacelor de 
transport pentru transportul animalelor în 
funcție de situație și de echipament, cum 
ar fi prezența în vehicul a unui sistem 
adecvat de navigație prin satelit;

Or. de

Amendamentul 213
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită statelor membre să fie mai 
riguroase cu privire la procedurile de 
certificare și de aprobare atât a 
vehiculelor, cât și cu privire la acordarea 
certificatelor de competență pentru 
conducătorii auto;

Or. en

Amendamentul 214
Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită statele membre să interzică 
utilizarea camioanelor pe mai multe 
niveluri pentru transportul de animale, 
deoarece acestea cauzează probleme 
majore de bunăstare a animalelor, de 
exemplu din cauza circulației precare a 
aerului și a condițiilor supraaglomerate și 
pentru că este mai dificil să se inspecteze 
nivelurile superioare;

Or. de

Amendamentul 215
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. invită operatorii să asigure 
formarea temeinică a conducătorilor auto 
și a însoțitorilor în conformitate cu anexa 
IV, pentru a asigura tratamentul corect al 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 216
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
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lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pe nave
pentru a stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor și, în
consecință, solicită autorităților 
competente să nu autorizeze planuri de 
transport care presupun acostarea în 
porturi care nu dispun de instalații 
adecvate; reamintește, în acest context, 
orientările practice pentru evaluarea 
adecvării pentru transport a bovinelor, 
porcinelor și ecvideelor adulte ;

Or. de

Amendamentul 217
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim;
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim 
și solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile de 
certificare și de aprobare a navelor, precum
și să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor în cazul 
navelor pentru animale vii și al capacității 
acestora de a transporta animale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1/2005; invită Comisia să furnizeze o listă 
a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor și 
solicită autorităților competente să nu 
aprobe jurnalele de călătorie care indică 
intenția de a utiliza porturi care nu sunt 
echipate cu astfel de instalații;

Or. en
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Amendamentul 218
Michela Giuffrida

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim;
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim 
și solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor în cazul 
navelor pentru animale vii și al capacității 
acestora de a transporta animale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1/2005; invită Comisia să furnizeze o listă 
a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor și 
solicită autorităților competente să nu 
aprobe jurnalele de călătorie care indică 
intenția de a utiliza porturi care nu sunt 
echipate cu astfel de instalații;

Or. en

Amendamentul 219
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor în cazul 
navelor pentru animale vii și al capacității 
acestora de a transporta animale; invită 
Comisia să furnizeze o listă a porturilor 
care dispun de instalații adecvate de 
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inspecție a animalelor; solicită, de 
asemenea, autorităților competente să nu 
aprobe jurnalele de călătorie care indică 
intenția de a utiliza porturi care nu sunt 
echipate cu astfel de instalații;

Or. en

Amendamentul 220
Paul Brannen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim;
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim 
și solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor în cazul 
navelor pentru animale vii și al capacității 
acestora de a transporta animale, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1/2005; invită Comisia să furnizeze o listă 
a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

Or. en

Amendamentul 221
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim;
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 

13. regretă că, în timp ce unele state 
membre dețin nave care îndeplinesc 
standardele impuse, în anumite cazuri, 
condițiile sunt precare în timpul 
transportului maritim și solicită statelor 
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să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

membre să fie mai riguroase în procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

Or. en

Amendamentul 222
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

Or. fr

Amendamentul 223
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
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solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să 
întocmească, să actualizeze și să difuzeze
o listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

Or. fr

Amendamentul 224
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază condițiile precare care 
predomină în timpul transportului maritim; 
solicită statelor membre să fie mai 
riguroase în ceea ce privește procedurile 
lor de certificare și de aprobare a navelor și 
să îmbunătățească controalele efectuate 
înaintea încărcării animalelor pentru a 
stabili dacă acestea sunt apte să fie 
transportate; invită Comisia să furnizeze o 
listă a porturilor care dispun de instalații 
adecvate de inspecție a animalelor;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. hu

Amendamentul 225
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă profund faptul că punerea 
în aplicare și asigurarea respectării 
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Regulamentului (CE) nr. 1/2005 în 
anumite state membre, alături de 
percepțiile incorecte și tendențioase 
propagate constant de activiști radicali în 
întreaga Europă în ceea ce privește 
transportul de animale în general, 
dăunează în mod nedrept reputației 
publice a firmelor de transport de animale 
care respectă riguros dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 și, 
deseori, urmăresc să obțină standarde de 
bunăstare a animalelor în timpul 
transportului care sunt chiar mai stricte 
decât cerințele legale;

Or. nl

Amendamentul 226
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. ia act de faptul că încărcarea pe 
navele pentru animale vii se face adesea 
cu brutalitate, cu ajutorul unor bastoane 
și vergele electrice, că, în unele cazuri, 
rampele de încărcare au panta mai 
abruptă decât panta maximă admisă de 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, iar 
intrarea în navă de la extremitatea rampei 
de încărcare este adesea neluminată, ceea 
ce determină animalele să refuze să 
înainteze, deoarece nu doresc să se 
deplaseze dinspre zonele luminate în cele 
întunecate; solicită autorităților publice 
să inspecteze corespunzător operațiunile 
de încărcare, așa cum se prevede la 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005;

Or. en
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Amendamentul 227
Paul Brannen

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. ia act de faptul că încărcarea pe 
navele pentru animale vii se face adesea 
cu brutalitate, cu ajutorul unor bastoane 
și vergele electrice, că, în unele cazuri, 
rampele de încărcare au panta mai 
abruptă decât panta maximă admisă de 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, iar 
intrarea în navă de la extremitatea rampei 
de încărcare este adesea neluminată, ceea 
ce determină animalele să refuze să 
înainteze, deoarece nu doresc să se 
deplaseze dinspre zonele luminate în cele 
întunecate; solicită autorităților publice 
să inspecteze corespunzător operațiunile 
de încărcare, așa cum se prevede la 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005;

Or. en

Amendamentul 228
Michela Giuffrida

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. ia act de faptul că încărcarea pe 
navele pentru animale vii se face adesea 
cu brutalitate, cu ajutorul unor bastoane 
și vergele electrice, că, în unele cazuri, 
rampele de încărcare au panta mai 
abruptă decât panta maximă admisă de 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, iar 
intrarea în navă de la extremitatea rampei 
de încărcare este adesea neluminată, ceea 
ce determină animalele să refuze să 
înainteze, deoarece nu doresc să se 
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deplaseze dinspre zonele luminate în cele 
întunecate; solicită autorităților publice 
să inspecteze corespunzător operațiunile 
de încărcare, așa cum se prevede la 
articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005;

Or. en

Amendamentul 229
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Comisiei să aprobe 
alternative inovatoare pentru controalele 
exporturilor în conformitate cu articolul 
133 alineatul (2) din Regulamentul 
2016/4291a, precum inspecțiile platformei, 
care duc la îmbunătățirea bunăstării 
animalelor printr-o rată mai redusă de 
încărcare și prin eliminarea condiției de 
descărcare a animalelor, ceea ce reduce 
duratele de așteptare;

_________________

1a Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de 
modificare și de abrogare a anumitor acte 
din domeniul sănătății animalelor 
(„Legea privind sănătatea animală”).

Or. en

Amendamentul 230
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă că, în ciuda faptului că 
numărul de transporturi de animale vii în 
interiorul UE a crescut în ultimul 
deceniu, numărul total de controale 
efectuate de către autoritățile naționale 
competente în temeiul regulamentului a 
scăzut; invită statele membre să asigure 
controale sistematice și pe scară largă;

Or. it

Amendamentul 231
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită interzicerea transportului 
de animale între UE și țările terțe care nu 
dispun de standarde privind calitatea vieții 
animalelor și/sau nu respectă astfel de 
standarde, precum și comercializarea și 
transportul de animale pentru 
sacrificarea religioasă fără asomare 
prealabilă.

Or. es

Amendamentul 232
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită statelor membre să creeze 
noi structuri și să își adapteze porturile și 
navele pentru a îmbunătăți starea 
animalelor în cadrul transportului 
maritim, chiar și în timpul transportului;
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Or. en

Amendamentul 233
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită statelor membre să dezvolte și să 
aplice o strategie bazată pe riscuri pentru 
a-și axa activitățile de inspecție pe 
transporturile cu risc ridicat cu scopul de 
a maximiza eficiența resurselor limitate 
de inspecție;

Or. en

Amendamentul 234
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită statele membre să efectueze 
controale neanunțate, prin intermediul 
autorităților competente, cu privire la 
planificarea și realizarea transportului 
animalelor;

Or. de

Amendamentul 235
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13a. îndeamnă Comisia să evalueze 
posibila încălcare a legislației în timpul 
transportului pe mare al animalelor;

Or. en

Amendamentul 236
Jan Huitema, Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. ia act de faptul că cerința privind 
certificatele de sănătate animală pentru 
transport în toate statele membre 
încurajează în mod negativ alegerea 
destinațiilor naționale în locul celei mai 
apropiate destinații posibile; solicită 
Comisiei să se folosească de competențele 
care îi revin în temeiul articolului 144 
alineatul (1) din Regulamentul 2016/4291a

pentru a adopta un act delegat care să 
ofere derogare pentru deplasările care 
prezintă un risc scăzut de răspândire a 
bolii;

Or. en

Amendamentul 237
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. subliniază faptul că navele, în 
special, sunt adesea foarte vechi, sunt 
renovate și întreținute în mod 
necorespunzător, nu au fost în mod 
normal proiectate sau construite pentru 
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transportul animalelor vii și nu au fost 
transformate în mod corespunzător;

Or. de

Amendamentul 238
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

invită Comisia să le ofere statelor membre 
orientări cu privire la modul în care poate 
fi utilizat TRACES pentru a susține 
pregătirea analizelor de risc pentru 
inspecțiile privind transportul animalelor 
vii, astfel cum a recomandat Curtea de
Conturi în raportul său special din 2018;

Or. en

Amendamentul 239
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

remarcă faptul că asigurarea respectării 
normelor este deosebit de dificilă atunci 
când traseul unei călătorii trece prin mai 
multe state membre și când diferite state 
membre (i) aprobă jurnalul de călătorie, 
(ii) acordă autorizația transportatorului, 
(iii) acordă certificatul de autorizare al 
vehiculului și (iv) acordă certificatul de 
competență al conducătorului auto; invită 
toate statele membre care descoperă 
încălcări ale normelor să informeze
celelalte state membre implicate cu privire 
la acestea, astfel cum prevede articolul 26 
din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, astfel 
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încât să poată fi prevenite încălcările 
repetate;

Or. en

Amendamentul 240
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

este de acord cu Comisia că inspectarea la 
încărcare de către autoritățile competente 
a tuturor loturilor destinate țărilor din 
afara UE constituie o bună practică;
consideră că o proporție din loturile 
transportate în interiorul UE ar trebui, de 
asemenea, să fie inspectate la încărcare;
ia act de faptul că, la încărcare, 
autoritățile competente pot verifica dacă 
cerințele din regulament referitoare la 
suprafață și la spațiul pe verticală sunt 
respectate, dacă ventilația și sistemele de 
alimentare cu apă funcționează în mod 
corespunzător, dacă dispozitivele de 
adăpare funcționează în mod 
corespunzător și sunt adecvate pentru 
speciile transportate, dacă nu sunt 
încărcate animale care nu sunt apte și 
dacă se transportă o cantitate suficientă 
de furaje și așternut;

Or. en

Amendamentul 241
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

pledează pentru instituirea unei taxe 
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bazate pe numărul de kilometri care să se 
aplice transportului de animale, cu scopul 
de a reduce numărul operațiunilor de 
transport per animal;

Or. nl

Amendamentul 242
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită ca vehiculele folosite pentru 
transportul de animale să fie prevăzute cu 
un sistem de urmărire prin GPS, 
indiferent de distanța pe care se 
efectuează transportul;

Or. nl

Amendamentul 243
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

îndeamnă Comisia și statele membre să 
oblige agricultorii să își crească și îngrașe 
propriile animale și să le sacrifice la cele 
mai apropiate abatoare, precum și să 
limiteze numărul operațiunilor de 
transport la cel mult două pe durata vieții 
unui animal, cu scopul de a preveni 
operațiuni îndelungate și numeroase de 
transport al animalelor;

Or. nl
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Amendamentul 244
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat”; subliniază necesitatea de a 
stabili durate maxime de transport și 
distanțe maxime în funcție de animalele 
care urmează să fie transportate, de vârsta 
și de starea lor de sănătate și de a stabili 
mecanisme adecvate de control pentru a 
asigura respectarea lor.

Or. es

Amendamentul 245
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”; precizează că această dispoziție 
trebuie pusă în aplicare cu și mai multă 
strictețe atunci când transportul este 
efectuat tranzitând, către sau dintr-o țară 
caldă;
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Or. fr

Amendamentul 246
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă” și solicită, prin urmare, Comisiei 
să amendeze Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, așa încât durata maximă a duratei 
transportului să fie redusă; 

Or. nl

Amendamentul 247
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă” și în conformitate cu 
considerentul 18, care prevede că 
„călătoriile de lungă durată pot fi mai 
dăunătoare pentru bunăstarea animalelor 
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decât călătoriile de scurtă durată”;

Or. en

Amendamentul 248
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”, ceea ce înseamnă că animalele 
vii pot fi transportate pe o durată de 
maximum opt ore în general și pe o 
durată de maximum patru ore pentru 
abator;

Or. de

Amendamentul 249
Paul Brannen

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr.
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”; și în conformitate cu 
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considerentul 18, care prevede că 
„călătoriile de lungă durată pot fi mai 
dăunătoare pentru bunăstarea animalelor 
decât călătoriile de scurtă durată”;

Or. en

Amendamentul 250
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, luând în considerare 
diferențele geografice de la nivelul 
statelor membre și în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

Or. en

Amendamentul 251
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil și, în orice caz, să nu 
depășească opt ore, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
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posibilă”; trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

Or. it

Amendamentul 252
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie atât de 
lungă numai cât este necesar, în 
conformitate cu considerentul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, care 
prevede că „din considerente de bunăstare 
a animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ... ar trebui limitat 
în cea mai mare măsură posibilă”;

Or. en

Amendamentul 253
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă ca durata deplasării pentru 
toate animalele transportate să fie cât mai 
scurtă posibil, în conformitate cu 
considerentul 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, care prevede că „din considerente 
de bunăstare a animalelor, transportul 
animalelor în călătorii de lungă durată ... ar 
trebui limitat în cea mai mare măsură 
posibilă”;

14. insistă ca durata deplasării pentru 
animalele transportate să nu fie inutil de 
lungi, în conformitate cu considerentul 5 
din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, care 
prevede că „din considerente de bunăstare 
a animalelor, transportul animalelor în 
călătorii de lungă durată ... ar trebui limitat 
în cea mai mare măsură posibilă”;

Or. nl
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Amendamentul 254
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită ca timpul de transportare a 
animalelor destinate sacrificării sau 
reproducerii să fie limitat la două ore, 
ținând seama în mod corespunzător de 
condițiile de transport și de timpul 
necesar pentru operațiunile de încărcare, 
indiferent dacă transportul se face pe 
uscat sau pe mare;

Or. nl

Amendamentul 255
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că documentele de 
planificare a transportului specifică 
adesea doar numele locului și nu oferă 
adrese precise ale punctelor de control, de 
furnizare și de adunare, ceea ce face mult 
mai dificilă efectuarea de controale;

Or. de

Amendamentul 256
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14a. insistă asupra faptului ca durata 
de transportare a animalelor, inclusiv 
încărcarea și de descărcarea, să țină 
seama de recomandările medicilor 
veterinari pentru fiecare specie în parte, 
indiferent dacă transportul se face pe 
pământ, pe mare sau pe calea aerului;

Or. en

Amendamentul 257
Thomas Waitz

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită interzicerea tuturor 
călătoriilor care depășesc patru ore, 
indiferent de modul de transport, precum 
și stabilirea unei durate și a unei distanțe 
maxime de călătorie mai mici și adaptate 
fiecărei specii în parte, după caz.

Or. en

Amendamentul 258
Michela Giuffrida

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. având în vedere imposibilitatea de 
a proteja bunăstarea animalelor 
neînțărcate în timpul transportului, 
solicită Comisiei să interzică transportul 
acestora pe durate mai mari de 4 ore;

Or. en
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Amendamentul 259
Maria Gabriela Zoană

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14 a. solicită Comisiei și statelor 
membre să identifice forme de sprijin 
pentru transportul aerian al animalelor 
vii.

Or. ro

Amendamentul 260
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14 a. solicită Comisiei și statelor 
membre să identifice forme de sprijin 
pentru transportul aerian al animalelor 
vii.

Or. ro

Amendamentul 261
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. reamintește, în acest sens, și faptul 
că, începând din 2009, există doar o listă 
de adăposturi pentru animale pe rutele 
din țări terțe, adesea fără detalii privind 
adresa exactă, ceea ce face mult mai 
dificilă efectuarea inspecțiilor necesare 
prevăzute în legislația UE;
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Or. de

Amendamentul 262
Thomas Waitz, Pascal Durand, Tilly Metz, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită limitarea deplasărilor 
animalelor neînțărcate atât la o distanță 
maximă de 50 km, cât și la o durată 
maximă de 1,5 ore, având în vedere 
dificultatea de a asigura bunăstarea 
acestora în timpul transportului;

Or. en

Amendamentul 263
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. invită statele membre să se asigure 
că animalele neînțărcate sunt descărcate 
timp de cel puțin o oră, astfel încât să 
poată să li se dea electroliți sau înlocuitori 
de lapte, și nu sunt transportate timp mai 
mult de opt ore în total;

Or. de

Amendamentul 264
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în 
cazul duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum 
ar fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre 
care să faciliteze sacrificarea în 
exploatație;

15. solicită să se prevină durate inutil 
de lungi ale deplasărilor cu animale prin 
intermediul unor strategii specifice;

Or. nl

Amendamentul 265
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi reducerea producției de carne provenită 
de la animale hrănite industrial, existența 
unor instalații locale de sacrificare în 
apropierea unităților zootehnice, 
promovarea circuitelor scurte de 
distribuție și a vânzărilor directe, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu utilizarea de material 
seminal sau embrioni și transportul de 
carcase și de produse din carne, precum și 
prin intermediul unor inițiative legislative 
în statele membre care să faciliteze 
sacrificarea în exploatație;

Or. es
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Amendamentul 266
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație; 
solicită statelor de tranzit să simplifice și 
să urgenteze procedurile de tranzit al
animalelor vii

Or. ro

Amendamentul 267
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 

15. solicită ca limitarea eventuală a 
duratei transportului animalelor, în 
special în cazul deplasărilor lungi și foarte 
lungi, să fie realizată în special prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
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carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative private sau publice, 
reglementare sau nereglementare în 
statele membre care să faciliteze 
sacrificarea în exploatație;

Or. fr

Amendamentul 268
Thomas Waitz, Tilly Metz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație, 
asigurând în același timp standardele cele 
mai ridicate posibil de bunăstare a 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 269
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă cât mai mult 
posibil durata deplasărilor cu animale, 
îndeosebi în afara granițelor UE și în 
special în cazul duratelor lungi și foarte 
lungi, prin utilizarea unor strategii 
alternative, cum ar fi existența unor 
instalații locale de sacrificare viabile din 
punct de vedere economic, înlocuirea 
transportului animalelor de reproducție cu 
utilizarea de material seminal sau embrioni 
și transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

Or. en

Amendamentul 270
Momchil Nekov

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic și distribuite echitabil, 
înlocuirea transportului animalelor de 
reproducție cu utilizarea de material 
seminal sau embrioni și transportul de 
carcase și de produse din carne, precum și 
prin intermediul unor inițiative legislative 
în statele membre care să faciliteze 
sacrificarea în exploatație;

Or. bg

Amendamentul 271
Mairead McGuinness
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. în ceea ce privește animalele 
destinate sacrificării, solicită să se reducă 
durata deplasărilor cu animale, în special în 
cazul duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

Or. en

Amendamentul 272
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în 
cazul duratelor lungi și foarte lungi, prin
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre 
care să faciliteze sacrificarea în 
exploatație;

15. solicită ca mijloacele de transport 
să fie adaptate la tehnologia de ultimă 
generație, în special pentru călătoriile
lungi și foarte lungi; solicită, de asemenea,
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, ori de câte ori este posibil, în 
funcție de speciile în cauză;

Or. es
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Amendamentul 273
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă durata 
transportului animalelor, în special în 
cazul deplasărilor lungi și foarte lungi, 
prin utilizarea unor strategii alternative, 
cum ar fi existența unor instalații locale 
sau mobile de sacrificare viabile din punct 
de vedere economic, înlocuirea 
transportului animalelor de reproducție cu 
utilizarea de material seminal sau embrioni 
și transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

Or. fr

Amendamentul 274
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită să se reducă durata 
deplasărilor cu animale, în special în cazul 
duratelor lungi și foarte lungi, prin 
utilizarea unor strategii alternative, cum ar 
fi existența unor instalații locale de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, înlocuirea transportului 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni și 
transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;

15. solicită să se reducă, în măsura 
posibilului, durata deplasărilor cu animale, 
în special în cazul duratelor lungi și foarte 
lungi, prin utilizarea unor strategii 
alternative, cum ar fi existența unor 
instalații locale de sacrificare viabile din 
punct de vedere economic, înlocuirea 
transportului animalelor de reproducție cu 
utilizarea de material seminal sau embrioni 
și transportul de carcase și de produse din 
carne, precum și prin intermediul unor 
inițiative legislative în statele membre care 
să faciliteze sacrificarea în exploatație;
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Or. hu

Amendamentul 275
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită să se examineze complet 
toate consecințele socioeconomice ale 
solicitării adresate anterior de Parlament 
ca timpul de transportare a animalelor 
destinate sacrificării să fie limitat la opt 
ore, ținând seama de circumstanțele 
regionale specifice;

Or. nl

Amendamentul 276
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine,
acolo unde este necesar, construirea de 
unități de sacrificare viabile din punct de 
vedere economic în statele membre, astfel 
încât animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 277
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

16. constată că standardele ridicate de 
igienă și alte cerințe au făcut ca 
abatoarele mici să devină neviabile din 
punct de vedere economic, ceea ce a 
condus la o scădere totală a numărului 
acestora; îndeamnă Comisia să sprijine, 
acolo unde este necesar, construirea de 
unități de sacrificare viabile din punct de 
vedere economic în statele membre, astfel 
încât animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute; consideră că ar trebui să fie 
disponibile abatoare mobile în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 278
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, 
acolo unde este necesar, construirea de 
unități de sacrificare viabile din punct de 
vedere economic în statele membre, astfel 
încât animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute;

16. îndeamnă Comisia să efectueze 
controale riguroase și intensive în 
abatoare și, în eventualitatea încălcării 
Directivei (CE) nr. 1099/2009, în special 
în ceea ce privește prevederea asomării 
animalelor înainte de sacrificare, să 
adopte sancțiuni severe pentru a evita 
dureri, suferință și teamă inutile înainte 
de sacrificare dacă animalele sunt
sacrificate cât mai aproape posibil de locul 
în care sunt crescute;

Or. nl

Amendamentul 279
Momchil Nekov

Propunere de rezoluție
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Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

16. îndeamnă Comisia și autoritățile 
locale din statele membre să sprijine atât 
din punct de vedere financiar, cât și din 
punct de vedere administrativ, acolo unde 
este necesar, construirea de unități de 
sacrificare distribuite în mod uniform și
viabile din punct de vedere economic în 
statele membre, astfel încât animalele să fie 
sacrificate cât mai aproape posibil de locul 
în care sunt crescute;

Or. bg

Amendamentul 280
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute; invită 
Comisia, în acest sens, să revizuiască și, 
dacă este necesar, să adapteze 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

Or. en

Amendamentul 281
Karine Gloanec Maurin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
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unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

unde este necesar, construirea sau 
menținerea de unități de sacrificare locale 
sau mobile în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute și să 
se mențină locurile de muncă în zonele 
rurale;

Or. fr

Amendamentul 282
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, 
acolo unde este necesar, construirea de 
unități de sacrificare viabile din punct de 
vedere economic în statele membre, astfel 
încât animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute;

16. îndeamnă Comisia să solicite 
realizarea unui studiu care să analizeze 
fezabilitatea din punct de vedere economic 
și de mediu de a construi noi unități de 
sacrificare în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

Or. es

Amendamentul 283
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute;

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
agricultorii să își poată sacrifica 
animalele cât mai aproape posibil de locul 
în care sunt crescute;

Or. fr
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Amendamentul 284
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic, cu standarde de siguranță 
atestate în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

Or. el

Amendamentul 285
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare viabile din punct de vedere 
economic în statele membre, astfel încât 
animalele să fie sacrificate cât mai aproape 
posibil de locul în care sunt crescute;

16. îndeamnă Comisia să sprijine, acolo 
unde este necesar, construirea de unități de 
sacrificare și de prelucrare a cărnii 
regionale sau mobile, viabile din punct de 
vedere economic, în statele membre, astfel
încât animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute;

Or. en

Amendamentul 286
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. îndeamnă Comisia să sprijine, 
acolo unde este necesar, construirea de 
unități de sacrificare viabile din punct de 
vedere economic în statele membre, astfel 
încât animalele să fie sacrificate cât mai 
aproape posibil de locul în care sunt 
crescute;

16. solicită statelor membre să creeze 
condiții, dacă este posibil și atunci când 
este necesar, astfel încât animalele să fie 
sacrificate cât mai aproape posibil de locul 
în care sunt crescute;

Or. en

Amendamentul 287
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Consiliul și Comisia să 
elaboreze o strategie pentru a trece la un 
model mai regional de producție animală 
în care, ori de câte ori este posibil, 
animalele să se nască, să fie îngrășate și 
sacrificate în aceeași regiune, în loc să fie 
transportate pe distanțe extrem de lungi;
consideră că ar fi utilă crearea unor 
stimulente pentru creșterea, 
comercializarea și sacrificarea regionale 
ale animalelor pentru a reduce durata 
inutil de lungă a transportului 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 288
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că, în anumite cazuri, 
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orice reducere a duratei de călătorie 
permise, astfel cum este prevăzut în 
prezent în anexa 1 capitolul V din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, nu ar fi 
viabilă și, prin urmare, ar trebui să se 
acorde atenție în cazurile în care 
circumstanțele geografice și izolarea 
rurală impun transportul animalelor vii 
pe uscat și/sau pe mare pentru 
continuarea producției sau a sacrificării;

Or. en

Amendamentul 289
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. atrage atenția Comisiei că în 
Suedia există instalații mobile de 
sacrificare și că testarea lor a fost 
autorizată în Franța, în iulie 2018, 
acestea reprezentând soluții simple și 
viabile de reducere a transportului, de 
creștere a bunăstării animalelor și de 
promovare a vânzării directe la fermă;

Or. fr

Amendamentul 290
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să permită 
sacrificarea de urgență direct în fermele 
de creștere și de îngrășare a animalelor, 
după caz, dacă se constată că un animal 
nu este apt pentru a fi transportat, dacă 
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primele măsuri de ajutor se dovedesc a fi 
ineficiente, pentru a evita suferința inutilă 
a animalelor;

Or. de

Amendamentul 291
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. observă că valoarea societală și 
economică a unui animal poate avea un 
impact asupra standardului de transport 
al acestuia; subliniază că standardele de 
transport pentru animalele de reproducție 
din industria ecvină sunt de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 292
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. consideră că, în principiu, 
animalele ar trebui sacrificate cât mai 
aproape de locul în care sunt crescute;
solicită, prin urmare, Comisiei să 
promoveze, atunci când este posibil, 
prelucrarea locală, în special pentru a 
diminua riscul aparițiilor de epidemii 
asociate transportului și pentru a garanta 
calitatea alimentelor și siguranța 
alimentară; consideră că politica UE ar 
trebui să urmărească crearea unor lanțuri 
de aprovizionare scurte și transparente, 
asigurând în același timp aprovizionarea 
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pieței în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 293
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. reamintește că abatoarele 
regionale pot crea locuri de muncă în 
zonele rurale, contribuind astfel la lanțul 
valoric; reamintește, de asemenea, 
posibilitatea, dacă este cazul, de a le 
promova în contextul politicii agricole 
comune de după 2020;

Or. de

Amendamentul 294
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16c. invită Comisia și statele membre să 
dezvolte strategii privind modalitățile de 
reducere a numărului de etape de 
transport pe care trebuie să le suporte 
animalele, prin reducerea împărțirii în 
unități de creștere, de îngrășare și de 
sacrificare a animalelor, prin crearea 
unor „sisteme de izolare închise”, prin 
reducerea distanțelor dintre aceste unități 
și prin reintroducerea unei orientări mai 
regionale în ceea ce privește creșterea 
animalelor;

Or. de
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Amendamentul 295
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 296
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. consideră că transportul de 
animale vii ar trebui înlocuit cu 
transportul de carcase; invită Comisia să 
elaboreze o strategie de înlocuire a 
transportului de animale vii cu comerțul 
doar cu carne și carcase, având în vedere 
impactul pe care transportul animalelor vii 
îl are asupra mediului, a calității vieții 
animalelor și a siguranței alimentare; 
solicită, ca un prim pas, să se limiteze 
deplasările la abator atât la o durată 
maximă de patru ore, cât și la o distanță 
maximă de 300 km, indiferent de mijlocul 
de transport;

Or. en
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Amendamentul 297
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul exclusiv cu carne 
și carcase, având în vedere impactul pe 
care transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare; consideră că toate 
strategiile de trecere la un comerț exclusiv 
cu carne și carcase trebuie să abordeze 
factorii economici care influențează 
decizia de a transporta animale vii;

Or. en

Amendamentul 298
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. invită Comisia să elaboreze, până 
la 30 noiembrie 2019, cel târziu, o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare; solicită în mod 
expres Comisiei să includă în această 
strategie transportul către țările terțe;

Or. fr

Amendamentul 299
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii numai în scopul sacrificării 
pentru a promova comerțul cu carne și 
carcase și să înlocuiască transportul 
animalelor de reproducție cu utilizarea de 
material seminal sau embrioni, având în 
vedere impactul pe care transportul 
animalelor vii îl are asupra mediului, a 
calității vieții animalelor și a siguranței 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 300
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase și în același timp să stimuleze 
consumul de alimente de origine vegetală, 
având în vedere impactul pe care creșterea 
intensivă a animalelor îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

Or. nl

Amendamentul 301
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie care să încurajeze comerțul cu 
carne și carcase, având în vedere impactul 
pe care transportul animalelor vii îl are 
asupra mediului și a bunăstării 
animalelor;

Or. fr

Amendamentul 302
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase cu circuite scurte de distribuție, 
având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 
siguranței alimentare;

Or. es

Amendamentul 303
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu comerțul doar cu carne și 
carcase, având în vedere impactul pe care 
transportul animalelor vii îl are asupra 
mediului, a calității vieții animalelor și a 

17. invită Comisia să elaboreze o 
strategie de înlocuire a transportului de 
animale vii cu intensificarea comerțului
cu carne și carcase, având în vedere 
impactul pe care transportul animalelor vii 
îl are asupra mediului, a calității vieții 



PE632.018v01-00 52/112 AM\1171898RO.docx

RO

siguranței alimentare; animalelor și a siguranței alimentare 
pentru țările din afara Uniunii;

Or. en

Amendamentul 304
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că, în temeiul 
regulamentului existent, o pauză de 
odihnă la un post de control autorizat este 
obligatorie după o perioadă maximă de 
transport în cazul ecvideelor domestice și 
al animalelor domestice din speciile 
bovină, ovină, caprină și porcină, dacă 
transportul depășește durata de opt ore;

Or. nl

Amendamentul 305
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită reducerea numărului de 
animale transportate prin adaptarea 
producției la consum în Uniune, 
promovând producția locală și înlocuind 
creșterea animalelor hrănite industrial cu 
creșterea animalelor în sisteme 
agroecologice.

Or. es

Amendamentul 306
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Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că transportul 
materialului germinativ și al carcaselor 
poate reduce, de asemenea, impactul 
asupra mediului în ceea ce privește 
emisiile de CO2, consumul de combustibil 
etc. deoarece necesită mai puțin spațiu;

Or. de

Amendamentul 307
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. subliniază că, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, animalele 
transportate pe distanțe lungi trebuie fie 
adăpate, hrănite și să aibă posibilitatea să 
se odihnească la intervale 
corespunzătoare, adaptate la nevoile 
animalelor în funcție de specia și vârsta 
acestora; îndeamnă Comisia să 
monitorizeze mai eficace respectarea 
deplină și armonizată a acestor cerințe 
legale de către toate statele membre ale
UE;

Or. nl

Amendamentul 308
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează utilizarea unor planuri 
de urgență pentru toate călătoriile pentru a 
permite transportatorului să reacționeze în 
mod eficient în situații de urgență și pentru 
a reduce impactul unei întârzieri sau al 
unui accident asupra animalelor;

18. încurajează utilizarea unor planuri 
de urgență pentru toate călătoriile pentru a 
permite transportatorului să reacționeze în 
mod eficient în situații de urgență și pentru 
a reduce impactul unei întârzieri sau al 
unui accident asupra animalelor, așa cum 
se cere deja transportatorilor pe distanțe 
lungi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1/20051a

_________________

1a A se vedea articolul 11.

Or. nl

Amendamentul 309
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează utilizarea unor planuri 
de urgență pentru toate călătoriile pentru a 
permite transportatorului să reacționeze în 
mod eficient în situații de urgență și pentru 
a reduce impactul unei întârzieri sau al 
unui accident asupra animalelor;

18. încurajează utilizarea unor planuri 
de urgență pentru toate călătoriile, inclusiv, 
de exemplu, camioane de înlocuire și 
centre de urgență, pentru a permite 
transportatorului să reacționeze în mod 
eficient în situații de urgență și pentru a 
reduce impactul unei întârzieri sau al unui 
accident asupra animalelor;

Or. de

Amendamentul 310
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează utilizarea unor planuri 
de urgență pentru toate călătoriile pentru a 

18. încurajează utilizarea unor planuri 
de urgență pentru toate călătoriile pentru a 
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permite transportatorului să reacționeze în 
mod eficient în situații de urgență și pentru 
a reduce impactul unei întârzieri sau al 
unui accident asupra animalelor;

permite transportatorului să reacționeze în 
mod eficace în situații de urgență și pentru 
a reduce impactul unei întârzieri sau al 
unui accident asupra animalelor 
transportate destinate reproducerii sau 
sacrificării;

Or. fr

Amendamentul 311
Thomas Waitz, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ia act de faptul că sectorul creșterii 
animalelor, în special producția 
industrială intensivă de animale, este 
responsabil pentru un procent 
semnificativ de emisii de gaze cu efect de 
seră și consideră că modelul de producție 
intensivă duce la compromiterea 
semnificativă a bunăstării animalelor și la 
consecințe negative pentru sănătatea 
publică, în special prin utilizarea 
necorespunzătoare a antibioticelor și prin 
contribuția ei la rezistența 
antimicrobiană;

Or. en

Amendamentul 312
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază că Regulamentul (CE) nr. 
1/2005 prevede că temperatura în 
interiorul vehiculului pentru transportul 
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animalelor poate fi de maximum 30 de 
grade, însă că animalele suferă deja de 
stres datorat căldurii odată ce 
temperatura din interior atinge 25 de 
grade, ceea ce le cauzează dificultăți 
respiratorii și epuizare;

Or. nl

Amendamentul 313
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. observă că cele mai frecvente 
încălcări ale Regulamentului (CE) nr. 
1/2005 sunt constatate în legătură cu 
următoarele dispoziții: specificațiile 
referitoare la spațiile disponibile, spațiul 
pe verticală suficient, pereții despărțitori 
adecvați, interzicerea transportului în 
condiții de căldură extremă, necesitatea 
adăpării pe durata călătoriilor lungi, 
interzicerea transportului animalelor 
inapte pentru călătorie, așternutul 
corespunzător pentru animale și cerința 
ca animalele să fie descărcate timp de 24 
de ore pentru odihnă, hrană și adăpare 
după un timp de călătorie maxim 
specificat;

Or. en

Amendamentul 314
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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invită statele membre să interzică orice 
transport 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 de grade, dar și când se 
înregistrează îngheț sau vânt foarte 
puternic;

Or. nl

Amendamentul 315
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită Comisiei să pună capăt 
transportului animalelor neînțărcate, cum 
ar fi vițeii de doar 14 zile, deoarece în 
timpul transportului nevoile și cerințele de 
bunăstare ale animalelor foarte tinere, 
precum nevoia vițeilor de a suge, sunt 
imposibil de satisfăcut.

Or. nl

Amendamentul 316
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida 
unor recomandări clare din partea EFSA 
și a solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; invită Comisia să actualizeze 
normele pe baza celor mai recente 
cunoștințe științifice și tehnologii;
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actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații 
de ventilare și răcire adecvate în toate 
vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, precum și existența 
unui spațiu minim specific pe verticală;

Or. hu

Amendamentul 317
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida 
unor recomandări clare din partea EFSA 
și a solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 
actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații 
de ventilare și răcire adecvate în toate 
vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, precum și existența 
unui spațiu minim specific pe verticală;

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; invită Comisia să actualizeze 
normele pe baza celor mai recente 
cunoștințe științifice și tehnologii;

Or. en
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Amendamentul 318
Thomas Waitz, Pascal Durand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor 
recomandări clare din partea EFSA și a 
solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 
actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații de 
ventilare și răcire adecvate în toate 
vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, precum și existența 
unui spațiu minim specific pe verticală;

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; subliniază că ar trebui 
actualizate dispozițiile detaliate privind 
nevoile specifice din diferitele moduri de 
transport, în conformitate cu articolul 30 
din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, ori de 
câte ori acestea nu mai par să asigure 
conformitatea pentru o anumită specie 
sau un anumit tip de transport, precum și 
în cazul unor noi avize științifice; regretă 
faptul că, în pofida unor recomandări clare 
din partea EFSA și a solicitării exprimate 
de Parlament în rezoluția sa din 2012, 
Comisia nu a actualizat normele privind 
transportul animalelor ținând seama de cele 
mai recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații de 
ventilare și de control al temperaturii
adecvate în toate vehiculele, existența unor 
sisteme de adăpare și de furaje lichide
adecvate, în special pentru animalele 
neînțărcate, densități reduse ale efectivelor 
de animale și existența unui spațiu minim 
specificat suficient pe verticală;

Or. en

Amendamentul 319
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor 
recomandări clare din partea EFSA și a 
solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 
actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații de 
ventilare și răcire adecvate în toate 
vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, precum și existența 
unui spațiu minim specific pe verticală;

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor 
recomandări clare din partea EFSA și a 
solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 
actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații de 
ventilare și răcire adecvate în toate 
vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, precum și existența 
unui spațiu suficient pentru ca animalele 
să se poată ridica, așeza și ține capul sus 
și solicită ca vehiculele să fie adaptate la
nevoile fiecărei specii;

Or. es

Amendamentul 320
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor 
recomandări clare din partea EFSA și a 
solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 
actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 

19. insistă asupra faptului că legislația 
din domeniul calității vieții animalelor ar 
trebui să se bazeze pe știință și pe ultimele 
tehnologii; regretă faptul că, în pofida unor 
recomandări clare din partea EFSA și a 
solicitării exprimate de Parlament în 
rezoluția sa din 2012, Comisia nu a 
actualizat normele privind transportul 
animalelor ținând seama de cele mai 
recente dovezi științifice; invită, prin 
urmare, Comisia să actualizeze normele pe 
baza celor mai recente cunoștințe științifice 
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și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații de 
ventilare și răcire adecvate în toate 
vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, precum și existența 
unui spațiu minim specific pe verticală;

și tehnologii, în special în ceea ce privește 
factorii precum existența unor instalații de 
ventilare și răcire adecvate (nu doar prin 
ventilație, ci și prin aer condiționat) în 
toate vehiculele, existența unor sisteme de 
adăpare adecvate, în special pentru 
animalele neînțărcate, cerințe de spațiu, 
precum și existența unui spațiu minim 
specific pe verticală;

Or. de

Amendamentul 321
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la călătoriile în care animalele sunt 
adăpate cu apă contaminată, improprie 
pentru consum, și călătoriile în care 
animalele nu au acces la apă din cauza 
funcționării defectuoase sau a amplasării 
necorespunzătoare a dispozitivelor de 
adăpare; subliniază că vehiculele utilizate 
pentru transportul animalelor vii ar trebui 
să asigure o cantitate suficientă de apă în 
timpul călătoriilor și, în orice caz, 
cantitatea furnizată ar trebui să fie 
adaptată nevoilor specifice ale speciilor de 
animale transportate și numărului 
acestora;

Or. it

Amendamentul 322
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că trebuie subliniată 
necesitatea de a lua în considerare cele 
mai recente informații științifice în cadrul 
pregătirii reglementărilor privind 
bunăstarea animalelor; subliniază că în 
avizul emis de EFSA1a se subliniază, pe 
lângă durata călătoriei, și alte aspecte 
privind bunăstarea animalelor, cum ar fi 
încărcarea și descărcarea în condiții 
adecvate, precum și modul în care sunt 
concepute vehiculele;

_________________

1a Jurnalul Oficial al EFSA, 
2011:9(1):1966 (125 pp.)

Or. en

Amendamentul 323
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi 
Katainen

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. salută angajamentul asumat de 
Comisie de a elabora indicatori ai 
bunăstării animalelor; consideră că 
serviciile Comisiei ar trebui să elaboreze 
fără întârziere acești indicatori, care să 
completeze cerințele legislative în vigoare; 
indicatorii privind bunăstarea animalelor 
ar trebui să promoveze rezultate mai bune 
ale bunăstării animalelor în timpul 
transportului;

Or. en

Amendamentul 324
Maria Noichl, Karin Kadenbach
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită statele membre să se asigure 
că autoritățile competente dispun de un 
veterinar în momentul încărcării 
animalelor în mijloacele de transport, 
pentru a asigura conformitatea cu 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

Or. de

Amendamentul 325
James Nicholson, Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. insistă asupra faptului că 
fermierilor le revine responsabilitatea 
legală, în temeiul legislației UE, de a 
garanta că animalele lor nu vor suferi 
vătămări, prejudicii sau orice suferință 
evitabilă în timpul transportului;

Or. en

Amendamentul 326
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită statele membre care exportă 
în țări terțe să colaboreze cu autoritățile 
locale pentru a îmbunătăți standardele în 
materie de bunăstare a animalelor;

Or. en
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Amendamentul 327
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază că încălcările sunt 
adesea cauzate de caracterul inadecvat al 
sistemelor de ventilație ale vehiculelor 
utilizate pentru transportul animalelor vii 
pe distanțe lungi și că, în aceste situații, 
animalele sunt forțate în spații mici cu 
temperaturi extreme, cu mult peste 
limitele de temperatură și de toleranță 
stabilite în regulament;

Or. it

Amendamentul 328
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. își exprimă preocuparea în 
legătură cu numărul ridicat al rapoartelor 
privind utilizarea unor vehicule 
necorespunzătoare în transportul rutier și 
naval de animale vii și solicită 
intensificarea monitorizării acestor 
practici;

Or. en

Amendamentul 329
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. invită Comisia să asigure în toate 
statele membre practicarea asomării, în 
toate cazurile fără excepție, înainte de 
sacrificarea animalelor conform 
ritualurilor religioase;

Or. en

Amendamentul 330
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. este preocupat de cazurile în care 
s-a constatat manipularea frauduloasă a 
senzorilor de temperatură din interiorul 
vehiculelor utilizate pentru transportul 
animalelor vii și invită autoritățile 
competente să nu aprobe jurnalele de 
călătorie atunci când se preconizează că 
temperaturile de la locurile de plecare și 
de destinație sau din timpul călătoriei vor 
depăși 30° C;

Or. it

Amendamentul 331
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. invită Comisia să cerceteze modul 
în care pot fi aplicate tehnologiile noi și 
cele existente pentru vehiculele care 
transportă animale vii în vederea reglării, 
monitorizării și înregistrării temperaturii 
și umidității, elemente esențiale în 
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controlul și protecția bunăstării unor 
anumite categorii de animale în timpul 
transportului, în conformitate cu 
recomandările EFSA;

Or. en

Amendamentul 332
Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel Telička

Propunere de rezoluție
Punctul 19 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. ia act de faptul că reducerea 
densității animalelor în transport și 
întreruperea deplasărilor pentru a le 
permite animalelor să se odihnească au 
un efect economic negativ 
asupra transportatorilor, fapt ce poate 
afecta manipularea corespunzătoare a 
animalelor transportate; invită Comisia să 
încurajeze inițiative privind manipularea 
corespunzătoare a animalelor 
transportate;

Or. en

Amendamentul 333
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. regretă că compartimentele 
destinate animalelor nu oferă întotdeauna 
suficient spațiu pentru a permite o 
ventilație adecvată în interiorul 
vehiculelor și că mișcările naturale ale 
animalelor sunt împiedicate, deseori fiind 
forțate să stea în poziții nenaturale pentru 
perioade îndelungate, încălcând în mod 
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clar specificațiile tehnice stabilite la 
articolul 6 și în capitolul II punctul 1.2 
din anexa I la regulament;

Or. it

Amendamentul 334
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19e. regretă existența unor încălcări 
ale regulamentului care se referă la 
absența aplicării sau aplicarea 
necorespunzătoare a normelor specifice 
privind animalele neînțărcate, cum ar fi 
vițeii, mieii, iezii, purceii și mânjii care 
sunt încă hrăniți cu lapte și solicită 
introducerea unor măsuri mai detaliate 
pentru a garanta pe deplin tratamentul 
corespunzător al acestor animale în 
timpul transportului;

Or. it

Amendamentul 335
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19f. este preocupat de încălcările 
regulamentului cauzate de absența unor 
inspecții succinte înainte de încărcarea 
animalelor vii pe nave și de faptul că 
aceste operațiuni sunt adesea efectuate 
prin intermediul unor instrumente și 
practici crude, cum ar fi utilizarea de 
bastoane și vergele electrice sau prin 
utilizarea unor instalații de încărcare 
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necorespunzătoare;

Or. it

Amendamentul 336
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 19 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19g. consideră că este necesar să se 
impună prezența obligatorie a medicilor 
veterinari la bordul navelor utilizate 
pentru transportul animalelor vii, să se 
raporteze și să se ia în considerare 
numărul de animale care au murit în 
timpul călătoriei și să se elaboreze planuri 
de urgență pentru a face față situațiilor pe 
mare care ar putea avea un impact 
negativ asupra modului în care sunt 
tratate animalele în timpul transportului;

Or. it

Amendamentul 337
Karine Gloanec Maurin

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a noțiunii de 
„apt pentru transport”, o listă completă de 
indicatori pentru evitarea abuzurilor și 
asigurarea bunăstării animalelor, să ofere 
cursuri de formare solide fermierilor, 
conducătorilor auto și medicilor veterinari 
pentru a reduce numărul mare de 
infracțiuni în acest sens în statele membre 
și pentru a facilita interacțiunile dintre 
ONG-uri și personalul responsabil cu 
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transportul și sacrificarea;

Or. fr

Amendamentul 338
Ricardo Serrão Santos

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să elaboreze orientări practice pentru 
evaluarea adecvării animalelor pentru 
transport; invită statele membre să ofere 
activități de sensibilizare și de informare, 
precum și cursuri de formare pentru 
fermieri, conducătorii auto și medicii
veterinari, în scopul de a reduce nivelurile 
ridicate de încălcare a normelor în materie 
de adecvare;

Or. pt

Amendamentul 339
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, transportatorilor, 
comercianților, centrelor de colectare, 
abatoarelor, medicilor veterinari și tuturor 
operatorilor care participă la transportul 
animalelor, pentru a reduce nivelurile 
ridicate de încălcare a normelor în materie 
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de adecvare în statele membre;

Or. en

Amendamentul 340
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a noțiunii de 
„apt pentru transport” și să ofere cursuri de 
formare solide conducătorilor auto și 
medicilor veterinari, precum informații 
clare fermierilor în cauză cu privire la 
modul în care animalele ar trebui tratate,
pentru a reduce numărul mare de 
infracțiuni în acest sens în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 341
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare europene
solide și obligatorii fermierilor, 
conducătorilor auto și medicilor veterinari 
pentru a reduce nivelurile ridicate de 
încălcare a normelor în materie de 
adecvare în statele membre;

Or. de
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Amendamentul 342
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide, instruire 
și certificare fermierilor, conducătorilor 
auto, medicilor veterinari și agenților de 
frontieră, pentru a reduce încălcările
normelor în materie de adecvare în statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 343
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a noțiunii de 
„apt pentru transport” și să ofere cursuri de 
formare solide persoanelor responsabile 
de bunăstarea animalelor în timpul 
transportului pentru a reduce numărul 
mare de infracțiuni în acest sens în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 344
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
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Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere periodic cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

Or. en

Amendamentul 345
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile ridicate de încălcare a normelor 
în materie de adecvare în statele membre;

20. invită Comisia să elaboreze o 
definiție de lucru completă a ceea ce 
constituie adecvare/apt pentru transport și 
să ofere cursuri de formare solide 
fermierilor, conducătorilor auto și 
medicilor veterinari pentru a reduce 
nivelurile de încălcare a normelor în 
materie de adecvare în statele membre;

Or. hu

Amendamentul 346
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. ia act de faptul că agricultorii, 
transportatorii și autoritățile competente 
din statele membre pot interpreta și pune 
în aplicare în mod diferit Regulamentului 
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(CE) nr. 1/2005, în special în ceea ce 
privește măsura în care animalele sunt 
apte pentru transport; invită Comisia să 
revizuiască regulamentul pentru a preciza 
cerințele în materie de transport, dacă este 
cazul; îndeamnă Comisia și statele 
membre să garanteze, în contextul 
existenței unor condiții echitabile pentru 
toți, că în viitor Regulamentul (CE) nr. 
1/2005 este pus în aplicare și implementat 
într-un mod armonizat și uniform în 
întreaga Uniune, în special în ceea ce 
privește măsura în care animalele sunt 
apte pentru transport;

Or. nl

Amendamentul 347
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Hilde 
Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia să întreprindă 
măsuri pentru a preveni răspândirea de 
boli infecțioase în rândul animalelor în 
timpul transportului atât în interiorul UE, 
cât și din țările terțe, promovând măsuri 
de biosecuritate și de îmbunătățire a 
bunăstării animalelor, acordând prioritate 
transportului direct care reduce riscul 
unui contact direct sau indirect cu 
animale din alte exploatații și evitând 
descărcarea la punctele de control, dacă 
este posibil;

Or. en

Amendamentul 348
Frédérique Ries, Hilde Vautmans, Louis Michel

Propunere de rezoluție
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Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că, pe lângă încărcarea 
animalelor care nu sunt apte să fie 
transportate, încălcările regulamentului 
se referă, în mod frecvent, și la lipsa 
spațiului corespunzător pentru animale, 
la înălțimea inadecvată a vehiculelor, la 
temperaturile extreme, la lipsa de apă și 
de hrană și la sistemele de ventilație 
necorespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 349
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia să efectueze 
cercetări suplimentare cu privire la 
corelația dintre durata călătoriei și 
bunăstarea animalelor, pentru a defini cu 
precizie timpul de călătorie adecvat pentru 
transportul tuturor speciilor de animale 
vii;

Or. fr

Amendamentul 350
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită o vigilență strictă pentru a 
se asigura că nu sunt transportate 
animale bolnave, slabe, animale de 
greutate mică, animale în lactație, femele 
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gestante și femele care nu îndeplinesc 
timpul de înțărcare necesar.

Or. es

Amendamentul 351
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită statele membre să asigure o 
îmbunătățire a evidențelor privind 
perioadele de gestație ținute în ferme;

Or. de

Amendamentul 352
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička, Elsi Katainen, Hilde 
Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. invită Comisia să formuleze 
orientări, pe baza cunoștințelor științifice, 
privind asigurarea cu apă a animalelor 
transportate în cuști și condițiile de 
transportare a puilor care promovează un 
nivel de bunăstare ridicat;

Or. en

Amendamentul 353
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. reamintește că statele membre 
trebuie să găsească soluții pentru a 
asigura bunăstarea animalelor la sfârșitul 
ciclului lor de viață și de producție;

Or. de

Amendamentul 354
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. refuză categoric să accepte metode 
crude de încărcare a animalelor, cum ar 
fi bastoane și vergele electrice, precum și 
toate cazurile în care măsurile existente 
de încărcare și descărcare nu reușesc să 
asigure bunăstarea animalelor;

Or. de

Amendamentul 355
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită utilizarea pe scară mai 
largă a măsurii de dezvoltare rurală „plăți 
pentru bunăstarea animalelor”, în 
conformitate cu articolul 33 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/20137, care 
oferă sprijin pentru standarde ridicate de 
bunăstare a animalelor care depășesc 
standardele obligatorii aplicabile;

eliminat

_________________

7 JO L 347, 20.12.2013, p. 347.
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Or. en

Amendamentul 356
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită utilizarea pe scară mai largă 
a măsurii de dezvoltare rurală „plăți pentru 
bunăstarea animalelor”, în conformitate cu 
articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/20137, care oferă sprijin pentru 
standarde ridicate de bunăstare a 
animalelor care depășesc standardele 
obligatorii aplicabile;

21. solicită utilizarea pe scară mai largă 
a măsurii de dezvoltare rurală „plăți pentru 
bunăstarea animalelor”, în conformitate cu 
articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/20137, care oferă sprijin pentru 
standarde ridicate de bunăstare a 
animalelor ce depășesc standardele 
obligatorii aplicabile;

_________________ _________________

7 JO L 347, 20.12.2013, p. 347. 7 JO L 347, 20.12.2013, p. 347.

Or. hu

Amendamentul 357
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să evite adăugarea 
de noi condiții pentru fermieri, deoarece 
acestea sunt deja multe la număr și 
obligatorii și conțin deja aspecte legate de 
bunăstarea animalelor; consideră că 
actualul buget al PAC este în mod evident 
insuficient și că orice nouă cerință față de 
fermieri trebuie însoțită de o majorare a 
bugetului PAC;

Or. en
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Amendamentul 358
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită ca viitoarea reformă a 
PAC să mențină și să consolideze legătura 
dintre creșterea plăților din cadrul PAC și 
existența unor condiții îmbunătățite legate 
de bunăstarea animalelor, care să 
respecte sau să depășească standardele 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
1/2005;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 359
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită ca viitoarea reformă a PAC 
să mențină și să consolideze legătura dintre 
creșterea plăților din cadrul PAC și 
existența unor condiții îmbunătățite legate 
de bunăstarea animalelor, care să respecte 
sau să depășească standardele stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 1/2005;

22. solicită ca viitoarea reformă a PAC 
să mențină și să consolideze legătura dintre 
creșterea plăților din cadrul PAC și 
existența unor condiții îmbunătățite legate 
de bunăstarea animalelor, care să respecte 
sau să depășească standardele stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 1/2005; solicită ca 
sprijinul cuplat să fie, de asemenea, 
condiționat de îmbunătățirea standardelor 
privind bunăstarea animalelor, care 
trebuie asigurate de Comisie în cadrul 
evaluării planurilor strategice din cadrul 
PAC;

Or. en

Amendamentul 360
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Karine Gloanec Maurin

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită ca viitoarea reformă a PAC 
să mențină și să consolideze legătura dintre 
creșterea plăților din cadrul PAC și 
existența unor condiții îmbunătățite legate 
de bunăstarea animalelor, care să respecte 
sau să depășească standardele stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 1/2005;

22. solicită ca viitoarea reformă a PAC 
să mențină și să consolideze legătura dintre 
creșterea plăților din cadrul PAC, în 
special printr-o condiționalitate 
consolidată, și existența unor condiții 
îmbunătățite legate de evitarea abuzurilor 
și bunăstarea animalelor, care să respecte 
sau să depășească standardele stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

Or. fr

Amendamentul 361
Fredrick Federley, Jan Huitema, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită ca viitoarea reformă a PAC 
să mențină și să consolideze legătura dintre 
creșterea plăților din cadrul PAC și 
existența unor condiții îmbunătățite legate 
de bunăstarea animalelor, care să respecte 
sau să depășească standardele stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 1/2005;

22. solicită ca viitoarea reformă a PAC 
să mențină și să consolideze legătura dintre 
plățile din cadrul PAC și existența unor 
condiții îmbunătățite legate de bunăstarea 
animalelor, care să respecte sau să 
depășească standardele stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 1/2005;

Or. en

Amendamentul 362
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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22a. reamintește că trebuie luate în 
considerare și costurile secundare, cum ar 
fi poluarea aerului și a apei, deoarece este 
inacceptabil să fie mai viabil din punct de 
vedere economic să se transporte animale 
vii decât material germinativ și carcase;

Or. de

Amendamentul 363
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22 a. insistă asupra instituirii unui 
sprijin pentru a asigura o distribuție 
echilibrată a centrelor de abatare din 
statele membre, care să țină cont de 
efectivele de animale din anumite regiuni

Or. ro

Amendamentul 364
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că Australia a redus 
drastic numărul de animale vii 
transportate către Asia și Orientul 
Mijlociu; invită Comisia Europeană să 
urmeze acest exemplu și să facă tot 
posibilul pentru a preveni o creștere a 
transportului de animale vii dinspre UE 
spre Asia și Orientul Mijlociu ca urmare a 
deciziei Australiei;

Or. nl
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Amendamentul 365
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că, potrivit studiului 
privind impactul Regulamentului (CE) 
1/2005 privind protecția animalelor în 
timpul transportului, peste 80 % au 
estimat că regulamentul a dus la 
îmbunătățirea calității transportului în 
ansamblu, aproximativ 90 % din 
îmbunătățiri având loc în transportul de 
animale pe distanțe lungi și internațional 
în afara frontierelor europene;

Or. en

Amendamentul 366
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de calitatea vieții
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe; 
cu toate acestea, având în vedere că 
transportul animalelor către țări terțe 
constituie un veritabil mecanism de 
siguranță pentru sectorul creșterii 
animalelor din UE, această schimbare ar 
trebui să țină seama de acest fapt și să fie 
introdusă treptat;

Or. es
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Amendamentul 367
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în anumite țări terțe; observă 
că sacrificarea în anumite țări terțe către 
care sunt trimise animale din UE le 
provoacă acestora suferințe extreme și 
îndelungate și încalcă sistematic 
standardele internaționale ale OIE 
(Organizația Mondială pentru Sănătatea 
Animalelor) privind bunăstarea în 
momentul sacrificării; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

Or. en

Amendamentul 368
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe; 
observă, însă, că cererea pe piață din 
aceste țări este în multe cazuri pentru 
animale vii; este de asemenea conștient de 
faptul că cererea va fi satisfăcută de alte 
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țări, care pot avea standarde mai scăzute, 
dacă UE ar interzice exportul de animale 
vii către țările terțe;

Or. en

Amendamentul 369
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; observă că 
sacrificarea în anumite țări terțe către 
care sunt trimise animale din UE le 
provoacă acestora suferințe extreme și 
îndelungate și încalcă sistematic 
standardele internaționale ale OIE 
(Organizația Mondială pentru Sănătatea 
Animalelor) privind bunăstarea în 
momentul sacrificării; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

Or. en

Amendamentul 370
Paul Brannen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; observă că 
sacrificarea în anumite țări terțe către 
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transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

care sunt trimise animale din UE le 
provoacă acestora suferințe extreme și 
îndelungate și încalcă sistematic 
standardele internaționale ale OIE 
(Organizația Mondială pentru Sănătatea 
Animalelor) privind bunăstarea în 
momentul sacrificării; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

Or. en

Amendamentul 371
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de calitatea vieții
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze măsuri de 
înlocuire a vânzării de animale vii și de 
carne în general și măsuri de orientare a 
producției în funcție de consum în fiecare 
stat membru și în UE, precum și să 
promoveze înlocuirea transportului de 
animale vii cu transportul de carne sau de 
carcase înspre țările terțe;

Or. es

Amendamentul 372
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
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rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu 
transportul de carne sau de carcase înspre 
țările terțe;

rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe;

Or. nl

Amendamentul 373
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în drum spre țările terțe și în 
țările terțe, precum și în timpul 
transportului și al etapelor de sacrificare; 
invită Comisia și statele membre să 
promoveze înlocuirea transportului de 
animale vii cu transportul de carne sau de 
carcase, inclusiv în țările terțe;

Or. de

Amendamentul 374
Fredrick Federley, Frédérique Ries, Ulrike Müller, Pavel Telička

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
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de carne sau de carcase înspre țările terțe; de carne sau de carcase și să înlocuiască 
transportul animalelor de reproducție cu 
trimiterea de material seminal sau 
embrioni în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 375
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de calitatea vieții
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe, 
în măsura în care acest lucru este posibil;

Or. hu

Amendamentul 376
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu 
transportul de carne sau de carcase înspre 
țările terțe;

23. este consternat de timpul de 
așteptare extrem de lung și de stresant pe 
care animalele sunt nevoite să îl petreacă 
la frontierele externe ale UE și de
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe și subliniază că, 
drept urmare, Regulamentul (CE) nr. 
1/2005 este încălcat sistematic;

Or. nl
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Amendamentul 377
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să examineze posibilitatea 
înlocuirii transportului de animale vii cu 
transportul de carne sau de carcase înspre 
țările terțe;

Or. en

Amendamentul 378
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în țările terțe; invită Comisia și 
statele membre să promoveze înlocuirea 
transportului de animale vii cu transportul 
de carne sau de carcase înspre țările terțe;

23. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
rapoartele persistente privind existența 
unor probleme legate de bunăstarea 
animalelor în unele țări terțe; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
transportul de carne sau de carcase înspre 
țările terțe, mai degrabă decât cel de 
animale vii;

Or. fr

Amendamentul 379
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)



PE632.018v01-00 88/112 AM\1171898RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. critică ferm statisticile întocmite de 
Comisie cu privire la respectarea 
regulamentului în ceea ce privește 
călătoriile realizate pentru transportul 
animalelor vii în țări terțe și subliniază că 
aceste statistici au fost întocmite fără a 
efectua controale sistematice asupra 
autovehiculelor destinate acestui tip de 
transport;

Or. it

Amendamentul 380
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că orientarea către 
export a politicii agricole provoacă 
suferințe inutile în timpul transportului de 
animale vii; consideră că atât bunăstarea 
animalelor, cât și economiile rurale vor 
avea de beneficiat de lanțuri de 
aprovizionare mai scurte, axate pe un 
consum și o reproducție cu un caracter 
local sau regional mai pronunțat;

Or. en

Amendamentul 381
Nicola Caputo

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia să solicite în cadrul 
negocierilor sale comerciale bilaterale cu 
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țările terțe aplicarea prevederilor UE 
privind protecția animalelor și să pledeze 
în cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului în favoarea aplicării la nivel 
internațional a dispozițiilor UE în 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 382
Thomas Waitz, Tilly Metz, Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită să fie interzis exportul de 
animale vii în țări terțe, cu unele excepții 
pentru reproducere, cu condiția ca rasa 
vizată să fie adaptată condițiilor de mediu 
și climatice respective;

Or. en

Amendamentul 383
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că 
transportatorii din UE trebuie să respecte 
regulamentul până la destinația finală, 
chiar dacă aceasta se află în afara UE, și 
că, în cazul transporturilor de animale care 
presupun o deplasare îndelungată ce începe 
pe teritoriul UE și continuă în afara 
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precis și să permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005,

acestuia, transportatorul, pentru a obține 
autorizația de pornire, este obligat să 
prezinte un jurnal de călătorie care să fie 
planificat în mod realist și precis și să 
permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005; invită 
autoritățile competente ca, în cazurile în 
care animalele trebuie să fie descărcate 
pentru o perioadă de odihnă de 24 de ore 
într-o țară terță, să aprobe jurnalele de 
călătorie numai dacă organizatorul a 
identificat un loc de odihnă care oferă 
condiții echivalente cu cele ale unui punct 
de control; face apel la medicii veterinari 
oficiali de la punctele de ieșire din UE să 
verifice dacă animalele sunt apte să își 
continue călătoria și dacă vehiculele 
și/sau navele îndeplinesc cerințele 
regulamentului; observă, în special, că 
articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 
1/2005 prevede ca medicii veterinari să 
verifice vehiculele înainte ca acestea să 
părăsească teritoriul UE, pentru a se 
asigura că acestea nu sunt încărcate 
excesiv, oferă suficient spațiu deasupra 
animalelor, au așternuturi, precum și 
hrană și apă pentru animale în cantități 
suficiente și că sistemele de ventilație și 
adăpare funcționează corect;

Or. en

Amendamentul 384
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
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transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005,

transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005; invită 
autoritățile competente ca, în cazurile în 
care animalele trebuie să fie descărcate, 
conform hotărârii Curții, pentru o 
perioadă de odihnă de 24 de ore într-o 
țară terță, să aprobe jurnalele de călătorie 
numai dacă organizatorul a identificat un 
loc de odihnă care oferă condiții 
echivalente cu cele ale unui punct de 
control; solicită medicilor veterinari 
oficiali de la punctele de ieșire să verifice, 
în conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, astfel cum 
a fost interpretat de hotărârea Curții, că, 
înainte de a părăsi teritoriul UE, 
vehiculele nu sunt încărcate excesiv, 
oferă suficient spațiu deasupra 
animalelor, au așternuturi, precum și 
hrană și apă pentru animale în cantități 
suficiente și că sistemele de ventilație și 
adăpare funcționează corect;

Or. en

Amendamentul 385
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 
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Regulamentului (CE) nr. 1/2005, Regulamentului (CE) nr. 1/2005, invită 
autoritățile competente ca, în cazurile în 
care animalele trebuie să fie descărcate, 
conform hotărârii Curții, pentru o 
perioadă de odihnă de 24 de ore într-o 
țară terță, să aprobe jurnalele de călătorie 
numai dacă organizatorul a identificat un 
loc de odihnă care oferă condiții 
echivalente cu cele ale unui punct de 
control; solicită medicilor veterinari 
oficiali de la punctele de ieșire să verifice, 
în conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, astfel cum 
a fost interpretat de hotărârea Curții, că, 
înainte de a părăsi teritoriul UE, 
vehiculele nu sunt încărcate excesiv, 
oferă suficient spațiu deasupra 
animalelor, au așternuturi, precum și 
hrană și apă pentru animale în cantități 
suficiente și că sistemele de ventilație și 
adăpare funcționează corect;

Or. en

Amendamentul 386
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005,

24. regretă că nu se poate vorbi despre
respectarea coerentă și integrală a Hotărârii 
din 2015 a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene în cauza C-424/13, în care 
Curtea a hotărât că, în cazul transporturilor 
de animale care presupun o deplasare 
îndelungată ce începe pe teritoriul UE și 
continuă în afara acestuia, transportatorul, 
pentru a obține autorizația de pornire, este 
obligat să prezinte un jurnal de călătorie 
care să fie adevărat și precis și să permită 
verificarea respectării Regulamentului 
(CE) nr. 1/2005, subliniază că, în practică, 
animalele nu mai sunt protejate de 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 din 



AM\1171898RO.docx 93/112 PE632.018v01-00

RO

momentul în care ies din UE și solicită, în 
consecință, Comisiei și statelor membre să 
interzică transportul animalelor în afara 
UE;

Or. nl

Amendamentul 387
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005,

24. solicită respectarea coerentă și 
integrală a Hotărârii din 2015 a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene în cauza C-
424/13, în care Curtea a hotărât că, în cazul 
transporturilor de animale care presupun o 
deplasare îndelungată ce începe pe 
teritoriul UE și continuă în afara acestuia, 
transportatorul, pentru a obține autorizația 
de pornire, este obligat să prezinte un 
jurnal de călătorie care să fie adevărat și 
precis și să permită verificarea respectării 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005, în plus, 
hotărârea instanței prevede că anexa I 
conține dispoziții care se aplică și în 
timpul etapei din transport care are loc în 
afara UE;

Or. de

Amendamentul 388
Michela Giuffrida

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită autoritățile competente ca, 
în cazurile în care animalele trebuie să fie 
descărcate, conform hotărârii Curții, 
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pentru o perioadă de odihnă de 24 de ore 
într-o țară terță, să aprobe jurnalele de 
călătorie numai dacă organizatorul a 
identificat un loc de odihnă care oferă 
condiții echivalente cu cele ale unui punct 
de control; solicită medicilor veterinari 
oficiali de la punctele de ieșire să verifice, 
în conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005, astfel cum 
a fost interpretat de hotărârea Curții, că, 
înainte de a părăsi teritoriul UE, 
vehiculele nu sunt încărcate excesiv, 
oferă suficient spațiu deasupra 
animalelor, au așternuturi, precum și 
hrană și apă pentru animale în cantități 
suficiente și că sistemele de ventilație și 
adăpare funcționează corect;

Or. en

Amendamentul 389
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită autorităților competente, în 
special veterinarilor, să nu emită 
autorizație de transport atunci când este 
deja evident că planificarea transportului 
și/sau previziunile de temperatură nu sunt 
de așa natură încât să se poată presupune 
că transportul va putea avea loc în 
conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005;

Or. de

Amendamentul 390
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. reamintește, de asemenea, în acest 
context, propunerea Comisiei de directivă 
privind consolidarea protecției 
denunțătorilor de nereguli, în special în 
contextul controalelor veterinare;

Or. de

Amendamentul 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca standardele din cadrul Uniunii; 
invită Comisia să consolideze cerințele 
actuale față de partenerii comerciali ai 
Uniunii, în special în ceea ce privește 
comerțul cu animale, și să se asigure, dacă 
este necesar, că se pune capăt relațiilor 
comerciale cu partenerii care nu respectă 
un nivel echivalent al standardelor;

Or. fr

Amendamentul 392
Momchil Nekov

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea 

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să includă 
comerțul cu animale vii în acordurile cu 
țările terțe, inclusiv țările cu care UE este 
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ce privește comerțul cu animale; sau va fi într-o uniune vamală, numai 
dacă țara în cauză aplică normele privind 
testarea animalelor transportate aplicabile 
în UE;

Or. bg

Amendamentul 393
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

25. subliniază faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale, în așa fel 
încât acestea să fie cel puțin la fel de 
stricte precum cele din UE.

Or. nl

Amendamentul 394
Hilde Vautmans, Jan Huitema, Louis Michel, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale și 
transportarea acestora;

Or. en
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Amendamentul 395
Jørn Dohrmann

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

25. regretă faptul că standardele 
practicate de anumite țări terțe nu sunt la 
fel de ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

Or. en

Amendamentul 396
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

25. regretă faptul că standardele 
practicate de unele țări terțe nu sunt la fel 
de ridicate ca standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

Or. fr

Amendamentul 397
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 398
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. regretă faptul că standardele 
practicate de țările terțe nu sunt la fel de 
ridicate ca și standardele din cadrul 
Uniunii; invită Comisia să consolideze 
cerințele existente față de partenerii 
comerciali ai Uniunii, în special în ceea ce 
privește comerțul cu animale;

25. este îngrijorat de faptul că 
standardele din țările terțe pot să nu fie la 
fel de ridicate ca cele din Uniune; invită 
Comisia să consolideze cerințele existente 
față de partenerii comerciali ai Uniunii, în 
special în ceea ce privește comerțul cu 
animale;

Or. en

Amendamentul 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. reamintește că transportul de 
animale vii cauzează răspândirea rapidă a 
bolilor și solicită ca controalele sanitare 
să fie mai stricte și, în cazul perioadelor 
de epizootie, ca ele să fie sistematice la 
trecerea frontierelor Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 400
Daniel Buda

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25 a. solicită Comisiei să exercite 
presiuni asupra țărilor de tranzit care 
ridică obstacole birocratice și de siguranță 
ce întârzie inutil transportul animalelor 
vii.

Or. ro

Amendamentul 401
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele 
membre care au frontiere cu țări terțe să 
deschidă benzi speciale de circulație în 
cadrul vămilor pentru animalele 
transportate, astfel încât să se reducă 
perioadele de așteptare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 402
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 26. este consternat de perioadele de 
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așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere și în porturi; invită 
statele membre care au frontiere cu țări 
terțe să deschidă benzi speciale de 
circulație în cadrul vămilor pentru 
animalele transportate, astfel încât să se 
reducă perioadele de așteptare; invită, în 
acest context, statele membre să se 
asigure, de asemenea, că există instalații 
suficiente de descărcare, odihnă, hrănire 
și adăpare, care pot fi utilizate de toate 
speciile de animale; invită, de asemenea, 
statele membre să coopereze mai bine în 
planificarea transporturilor de animale, 
în special pentru a evita ajungerea unui 
număr prea mare de animale în același 
timp la controalele la frontieră;

Or. de

Amendamentul 403
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare; invită autoritățile competente să 
nu aprobe jurnalele de călătorie pentru 
exporturile către Turcia până când nu 
sunt construite, de partea turcă a 
frontierei, structuri unde, în caz de 
întârzieri, animalele să poată fi descărcate 
și să li se poată oferi hrană, apă, odihnă și 
îngrijire veterinară;

Or. en
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Amendamentul 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să dezvolte 
soluții de așteptare decente pentru 
animale, în special zone de descărcare a 
camioanelor, pentru a le oferi un timp de 
odihnă în timpul călătoriilor lungi sau
pentru a le permite autorităților 
competente să efectueze controalele 
sanitare în cele mai bune condiții;

Or. fr

Amendamentul 405
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație pentru 
animalele transportate, astfel încât să se 
reducă perioadele de așteptare, fără a 
reduce însă calitatea controalelor sanitare 
și vamale la frontiere;

Or. fr

Amendamentul 406
Georgios Epitideios
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație și să introducă 
metode în scopul de a accelera 
procedurile de control în cadrul vămilor 
pentru animalele transportate, astfel încât 
să se reducă perioadele de așteptare;

Or. el

Amendamentul 407
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să prevadă 
spații de odihnă și să deschidă benzi 
speciale de circulație în cadrul vămilor 
pentru animalele transportate, astfel încât 
să se reducă perioadele de așteptare;

Or. es

Amendamentul 408
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 26. este consternat de perioadele de 
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așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație cadrul vămilor 
pentru animalele transportate, care să aibă 
personal suficient și să poată fi traversate 
liber, astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

Or. en

Amendamentul 409
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
care au frontiere cu țări terțe să deschidă 
benzi speciale de circulație în cadrul 
vămilor pentru animalele transportate, 
astfel încât să se reducă perioadele de 
așteptare;

26. este consternat de perioadele de 
așteptare foarte lungi și stresante pentru 
animale la frontiere; invită statele membre 
învecinate cu țări terțe să deschidă benzi 
speciale de circulație în cadrul vămilor 
pentru animalele transportate, astfel încât 
să se reducă perioadele de așteptare;

Or. en

Amendamentul 410
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. regretă întârzierile substanțiale 
care se produc la frontierele cu unele țări 
terțe și atrage atenția asupra durerii și 
suferinței accentuate care poate fi 
produsă animalelor din cauza dotării 
necorespunzătoare sau nemodernizate a 
mijloacelor de transport; invită Comisia 
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ca, în cooperare cu statele membre vizate 
și țările terțe, să îmbunătățească această 
situație;

Or. nl

Amendamentul 411
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. regretă întârzierile la frontiere, 
care sunt adesea îndelungate, precum și 
faptul că acestea duc la accentuarea 
durerii și suferinței animalelor; invită 
statele membre să își planifice mai bine 
călătoriile și să comunice unele cu altele 
pentru a evita concentrarea la frontiere a 
camioanelor care transportă animale, 
lucru care provoacă probleme grave în 
materie de sănătate și bunăstare a 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 412
Michela Giuffrida

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită autoritățile competente să 
nu aprobe jurnalele de călătorie pentru 
exporturile către Turcia până când nu 
sunt construite, de partea turcă a 
frontierei, structuri unde, în caz de 
întârzieri, animalele să poată fi descărcate 
și să li se poată oferi hrană, apă, odihnă și 
îngrijire veterinară;
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Or. en

Amendamentul 413
Thomas Waitz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de bunăstarea animalelor 
cauzate de administrarea defectuoasă;

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de bunăstarea animalelor 
cauzate de administrarea defectuoasă; 
invită Comisia să promoveze la nivel 
internațional bunăstarea animalelor și să 
adopte inițiative pentru a sensibiliza în 
mai mare măsură țările terțe;

Or. en

Amendamentul 414
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de bunăstarea animalelor 
cauzate de administrarea defectuoasă;

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de bunăstarea animalelor 
cauzate de administrarea defectuoasă, 
garantând că exportatorii respectă 
integral cerințele administrative;

Or. de

Amendamentul 415
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James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de bunăstarea animalelor 
cauzate de administrarea defectuoasă;

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea, inclusiv 
asistența reciprocă și schimburile de 
informații, dintre autoritățile competente 
din toate statele membre și din țările terțe 
pentru a reduce problemele legate de 
bunăstarea animalelor cauzate de 
administrarea defectuoasă;

Or. en

Amendamentul 416
Momchil Nekov

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de bunăstarea
animalelor cauzate de administrarea 
defectuoasă;

27. invită Comisia să intensifice 
cooperarea și să accelereze schimbul de 
informații și comunicarea dintre 
autoritățile competente din toate statele 
membre și din țările terțe pentru a reduce 
problemele legate de calitatea vieții și de 
sănătatea animalelor cauzate de 
administrarea defectuoasă;

Or. bg

Amendamentul 417
Momchil Nekov

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. invită statele membre și Comisia să 28. invită statele membre și Comisia să 
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acorde o atenție deosebită încălcărilor 
privind bunăstarea animalelor în timpul 
deplasărilor maritime către țări terțe;

acorde o atenție deosebită încălcărilor 
privind calitatea vieții animalelor în 
timpul deplasărilor pe căi navigabile și
maritime către țări terțe;

Or. bg

Amendamentul 418
Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către 
țări terțe atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul 
animalelor nu sunt aliniate cu cele ale 
UE;

eliminat

Or. es

Amendamentul 419
Norbert Erdős

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către 
țări terțe atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul 
animalelor nu sunt aliniate cu cele ale 
UE;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 420
Michel Dantin
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către 
țări terțe atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul 
animalelor nu sunt aliniate cu cele ale 
UE;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 421
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către 
țări terțe atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul 
animalelor nu sunt aliniate cu cele ale 
UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 422
Anja Hazekamp

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe 
atâta timp cât standardele acestor țări terțe 
privind transportul animalelor nu sunt 
aliniate cu cele ale UE;

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe, 
deoarece în practică nu este posibilă 
alinierea standardelor acestor țări terțe 
privind transportul animalelor cu cele ale 
UE și face apel la Comisie să modifice 
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Regulamentul (CE) nr. 1/2005 în direcția 
instituirii acestei interdicții.

Or. nl

Amendamentul 423
Thomas Waitz, Pascal Durand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe 
atâta timp cât standardele acestor țări terțe 
privind transportul animalelor nu sunt 
aliniate cu cele ale UE;

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe, 
pe lângă interzicerea exportului de 
animale vii, atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul și 
bunăstarea animalelor nu sunt aliniate cu 
cele ale UE, iar punerea lor în aplicare nu 
este suficientă pentru a asigura 
respectarea regulamentului;

Or. en

Amendamentul 424
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către 
țări terțe atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul 
animalelor nu sunt aliniate cu cele ale 
UE;

29. subliniază că, în cazul în care 
standardele privind transportul animalelor 
din țările terțe nu sunt aliniate cu cele ale 
UE, transportul de animale vii către țările
terțe ar trebui să facă obiectul unor 
acorduri bilaterale pentru a reduce aceste 
diferențe;

Or. en
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Amendamentul 425
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe 
atâta timp cât standardele acestor țări terțe 
privind transportul animalelor nu sunt 
aliniate cu cele ale UE;

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe, 
dacă este posibil, atâta timp cât standardele 
acestor țări terțe privind transportul 
animalelor nu sunt aliniate cu cele ale UE;

Or. en

Amendamentul 426
Momchil Nekov

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe 
atâta timp cât standardele acestor țări terțe
privind transportul animalelor nu sunt 
aliniate cu cele ale UE;

29. subliniază că ar trebui să fie interzis 
transportul de animale vii către țări terțe 
atâta timp cât standardele acestor 
țări privind transportul animalelor nu sunt 
aliniate cu cele ale UE;

Or. bg

Amendamentul 427
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către țări 
terțe atâta timp cât standardele acestor 
țări terțe privind transportul animalelor 
nu sunt aliniate cu cele ale UE;

29. subliniază că transportul 
animalelor vii către țări terțe ar trebui să 
se facă doar cu condiția respectării unor 
standarde echivalente cu cele ale UE, de-a 
lungul întregului lanț de transport;
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Or. fr

Amendamentul 428
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că ar trebui să fie 
interzis transportul de animale vii către țări 
terțe atâta timp cât standardele acestor țări 
terțe privind transportul animalelor nu sunt 
aliniate cu cele ale UE;

29. subliniază că transportul de animale 
vii către țări terțe ar trebui să fie interzis 
atât timp cât standardele și dispozițiile UE
privind transportul animalelor nu sunt pe 
deplin respectate în țările terțe;

Or. de

Amendamentul 429
Sofia Ribeiro

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia și statele membre să 
valorifice întregul potențial al noilor 
tehnologii, cum ar fi GPS-ul și 
tahografele care pot înregistra durata 
deplasării și chiar unele informații din 
interiorul vehiculului privind 
temperatura, cantitatea de apă, calitatea 
aerului etc.

Or. en

Amendamentul 430
Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. reamintește statelor membre că, în 
temeiul jurisprudenței constante1a , pot 
introduce norme naționale mai stricte 
pentru protecția animalelor în timpul 
transportului, atât timp cât aceste norme 
sunt în conformitate cu obiectivul 
principal al Regulamentului (CE) nr. 
1/2005;

_________________

1a Hotărârea Curții (Camera întâi) din 
14.10.204 — cauza C-113/02 Comisia 
Comunităților Europene/Regatul Țărilor 
de Jos și Hotărârea Curții de Justiție 
(Camera a treia) din 8.5.2008 — cauza C-
491/06, Danske Svineproducenter.

Or. de

Amendamentul 431
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită Comisia să promoveze 
schimbul de bune practici și de măsuri de 
echivalență reglementară cu țările terțe în 
ceea ce privește transportul animalelor 
vii;

Or. fr
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