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PASIŪLYMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja, kad nepaisant to, kad gyvūnų gerovės darbotvarkė papildyta specialiais 
teisės aktais, tebėra per daug sričių, kurių nereglamentuoja jokie specialūs ES teisės aktai;

2. atkreipia dėmesį į vis didėjantį Europos piliečių iš visų valstybių narių pateikiamų 
peticijų, kuriose prašome sugriežtinti gyvūnų apsaugą ir gerovę reglamentuojančius teisės 
aktus, skaičių, kad būtų pašalintos esamos spragos;

3. pažymi, kad peticijose Europos piliečiai griežtai prieštarauja bulių kautynėms ir kitiems 
vaidinimams, kuriuose gyvūnai patiria stresą, yra sužeidžiami ir (arba) nužudomi;

4. pažymi, jog apskaičiuota, kad šunų ir kačių populiaciją sudaro apie šimtas milijonų 
gyvūnų, ir jog nepriimta ES teisės aktų dėl gyvūnų augintinių gerovės; todėl ragina 
Komisiją skatinti gyvūnų augintinių gerovę užtikrinant būtiniausius jų priežiūros ir 
apsaugos standartus ir privalomo registravimo bei ženklinimo mikrolustu sistemas;

5. mano, kad į Europos gyvūnų gerovės pagrindų įstatymą turėtų būti įtrauktos priemonės, 
skirtos benamių gyvūnų problemai, kuri yra itin didelė pietinėse ir rytinėse ES valstybėse 
narėse, spręsti, ir primygtinai ragina teikti ES finansavimą veiksmingoms sterilizavimo ir 
kastravimo priemonėms įgyvendinti; ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares ratifikuoti 
Europos konvenciją dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos;

6. ragina Komisiją intensyviau nagrinėti bylas dėl Tarybos direktyvoje 1999/22/EB dėl 
laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose nustatytų įsipareigojimų nesilaikymo;

7. pabrėžia, kad reikia sukurti gerokai veiksmingesnes ūkinių gyvūnų, kurie iš ES 
eksportuojami į trečiąsias šalis, apsaugos priemones;

8. ragina valstybes nares užtikrinti, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas būtų įgyvendinamas veiksmingiau;

9. atkreipia dėmesį į Europos piliečių Parlamentui teikiamose peticijose reiškiamą nerimą 
dėl neapsvaigintų gyvūnų žudymo ES; ragina valstybes nares užtikrinti, kad teisės aktai 
būtų įgyvendinami veiksmingiau, kartu garantuojant, kad būtų taikoma išimtis 
neapsvaigintų gyvūnų žudymui religiniais sumetimais;

10. ragina geriau informuoti vartotojus apie gyvūninių produktų arba šalutinių gyvūninių 
produktų gamybos metodus ir jų poveikį gyvūnų gerovei žymint juos aiškiomis ir 
tinkamomis etiketėmis ir teikiant aiškius bei tinkamus pakuotės lapelius;

11. pabrėžia, kad Europos piliečiai reguliariai teikia Parlamentui peticijas dėl to, kad valstybės 
narės neįgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl 
oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi 
pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, 
nuostatų; todėl ragina Komisiją imtis veiksmingų priemonių, kai nustatoma, kad 
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nesilaikoma reikalavimų;

12. palankiai vertina Komisijos norą įtraukti gyvūnų gerovės klausimą į dvišalius prekybos 
susitarimus arba bendradarbiavimo forumus ir jos ketinimą išnagrinėti, kaip galima geriau 
integruoti gyvūnų gerovę į Europos kaimynystės politikos sistemą;

13. mano, kad turėtų būti nustatyti aiškūs nežmoginių primatų naudojimo apribojimai ir 
draudimas naudoti pagautus laukinius gyvūnus moksliniams eksperimentams;

14. ragina nustatyti įpareigojimą kuo dažniau taikyti moksliškai pagrįstus metodus, kai 
nenaudojami gyvūnai, kad būtų kuo labiau sumažinta eksperimentų, susijusių su žiauriu ir 
ilgą laiką vykdomu gyvūnų kankinimu.


