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Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακομεταχείριση των ισπανικών λαγωνικών 
(galgos) στην Ισπανία και την ανάγκη ενός εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012–2015,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυνήγι με λαγωνικά αποτελεί μεν παράδοση ορισμένων 
ισπανικών επαρχιών, ωστόσο έχει απαράδεκτες παρεκτροπές· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εδώ και πολλά χρόνια, οι οργανώσεις προστασίας των ζώων 
καταγγέλλουν, στα μέσα ενημέρωσης, την κακομεταχείριση που υφίστανται τα 
ισπανικά λαγωνικά (galgos)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εν ονόματι ενός «κώδικα τιμής», ορισμένοι ιδιοκτήτες 
βασανίζουν φριχτά τα λαγωνικά τους (καίγοντας, χτυπώντας τα κ.λπ.), τα 
εγκαταλείπουν στην κόλαση των κυνοκομείων (perreras) ή τα θανατώνουν (κυρίως δι’ 
απαγχονισμού)· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εν ονόματι της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας, η 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε ρυθμίζει αυτό το ζήτημα·

1. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της για την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες), 
υποστηρίζοντας τις οργανώσεις προστασίας των ζώων και/ή των λαγωνικών, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται όχι μόνο για τη διάσωση των ζώων, αλλά επίσης υλοποιούν 
αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως για παιδιά, στην Ισπανία.


