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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre os maus-tratos infligidos aos galgos 
em Espanha e a necessidade de um amplo programa educativo

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 julho de 2012, sobre a estratégia da União 
Europeia para a proteção e o bem-estar dos animais 2012-2015,

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento,

A. Considerando que a caça com galgos faz parte das tradições em certas províncias 
espanholas, mas que dá lugar a abusos inaceitáveis;

B. Considerando que, há muitos anos, as associações de defesa dos animais denunciam 
através dos meios de comunicação social os maus-tratos de que são vítimas os galgos 
espanhóis;

C. Considerando que, em nome de um «código de honra», certos donos infligem aos seus 
galgos torturas terríveis (queimaduras, golpes, etc.), os abandonam em canis municipais 
em condições infernais ou os matam (nomeadamente por enforcamento);  

D. Considerando que, em nome do respeito do princípio da subsidiariedade, a 
regulamentação da União Europeia não regula esta prática;

1. Solicita à Comissão que adote medidas concretas no âmbito da sua estratégia sobre o 
bem-estar dos animais de companhia (cães e gatos), apoiando as organizações de defesa 
dos animais e/ou de galgos, que desenvolvem atividades não só a favor da defesa dos 
animais, mas que organizam também, em Espanha, projetos educativos sérios, 
nomeadamente destinados às crianças.


