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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно малтретирането 
на ловните хрътки „галго“ в Испания и необходимостта от широкообхватна 
образователна програма

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2012 г. относно стратегията на 
Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 
2012 – 2015 г.,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че ловът с хрътки е част от традициите в някои испански 
провинции, но той води до неприемливи отклонения;

Б. като има предвид, че от няколко години асоциациите за защита на животните, 
чрез посредничеството на медиите, изобличават малтретирането, на което са 
подложени испанските хрътки „галго“;

В. като има предвид, че в името на „кодекс на честта“ някои собственици налагат 
ужасни мъчения на своите хрътки „галго“ (изгаряния, удари и т.н.), изоставят ги в 
ада на кучкарниците (т.нар. perreras) или ги убиват (по-конкретно чрез обесване); 

Г. като има предвид, че в името на зачитането на принципа на субсидиарност 
законодателството на ЕС не урежда този въпрос;

1. призовава Комисията да предприеме конкретни действия в рамките на 
стратегията за хуманно отношение спрямо домашните любимци (кучета и котки) 
чрез подкрепа на организациите за защита на животните и/или хрътките, които 
работят не само за спасяването на животните, но също така осъществяват в 
Испания солидни образователни проекти, насочени по-специално към децата.


