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25/αναθ. 

Τροπολογία  25 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 ιθ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13ιθ. καλεί την Επιτροπή να 

απαγορεύσει τις μεθόδους σφαγής που 

προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία στα ζώα, 

όπως η αναισθητοποίηση με υδρόλουτρο 

με διοξείδιο του άνθρακα, η θανάτωση 

ψαριών χωρίς αναισθητικό και η σφαγή 

σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό 

χωρίς αναισθητικό·  
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26/αναθ. 

Τροπολογία  26 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 κ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13κ. προτρέπει την Επιτροπή να 

απαγορεύσει τη μεταφορά ζώντων ζώων 

σε χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ και 

να περιορίσει τη διάρκεια της μεταφοράς 

ζώντων ζώων σε δύο ώρες κατ' ανώτατο 

όριο· 

Or. en 
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27/αναθ. 

Τροπολογία  27 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 κα 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13κα. καλεί την Επιτροπή να 

απαγορεύσει επώδυνες πρακτικές όπως η 

καταναγκαστική διατροφή για πάπιες και 

χήνες για την παραγωγή φουά γκρα, η 

κοπή της ουράς και η αποτομή του 

ράμφους, η κοπή των κεράτων ζώων, η 

εκτροφή μόσχων σε κλωβούς και η 

φτωχή σε σίδηρο διατροφή τους για την 

παραγωγή λευκού μοσχαρίσιου κρέατος 

και η εκτροφή κουνελιών, 

στρουθοκαμήλων, βουβαλίδων και 

δρομάδων για την παραγωγή κρέατος· 

Or. en 
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28/αναθ. 

Τροπολογία  28 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 κβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13κβ. καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει 

τις αφύσικες και συχνά επώδυνες 

μεθόδους αναπαραγωγής, όπως έκπλυση 

εμβρύων, μεταμόσχευση εμβρύων και 

ορμονικές θεραπείες γονιμότητας, και την 

ανάπτυξη νέων μεθόδων αναπαραγωγής 

οι οποίες βλάπτουν την ακεραιότητα και 

την καλή διαβίωση των ζώων· 

Or. en 
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