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IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par to, ka, lai gan vairāki konkrēti tiesību akti ir veicinājuši dzīvnieku 
labturības programmas pieņemšanu, joprojām ir pārāk daudz jomu, kurās nav īpašu ES 
tiesību aktu;

2. vērš uzmanību uz aizvien pieaugošo lūgumrakstu skaitu, ko iesnieguši Eiropas pilsoņi no 
visām dalībvalstīm, lūdzot padarīt stingrāku regulējumu par dzīvnieku aizsardzību un 
labturību, lai novērstu esošās nepilnības;

3. atzīmē, ka savos lūgumrakstos Eiropas pilsoņi nopietni pauž iebildumus pret vēršu cīņām 
un citām izrādēm, kurās rada stresu vai ievainojumus un/vai nogalina dzīvniekus;

4. norāda, ka aprēķinātais ES suņu un kaķu daudzums ir aptuveni 100 miljoni un ka nepastāv 
ES tiesību akti par lolojumdzīvnieku labturību; tāpēc aicina Komisiju veicināt 
lolojumdzīvnieku labturību, nodrošinot standartu minimumu attiecībā uz izturēšanos pret 
lolojumdzīvniekiem un to aizsardzību, kā arī obligātu reģistrāciju un mikročipu sistēmu;

5. uzskata, ka Eiropas Dzīvnieku labturības pamatlikumā būtu jāiekļauj pasākumi, lai 
risinātu noklīdušo dzīvnieku problēmu, kas ir īpaši nopietna ES dienvidu un austrumu 
dalībvalstīs, un mudina nodrošināt ES finansējumu efektīvu sterilizācijas un kastrācijas 
pasākumu īstenošanai; aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis ratificēt Eiropas 
Konvenciju par lolojumdzīvnieku aizsardzību;

6. aicina Komisiju intensīvāk rīkoties gadījumos, kad netiek izpildīti Padomes 
Direktīvā 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos 
noteiktie pienākumi;

7. uzsver nepieciešamību ieviest ievērojami efektīvākus aizsardzības pasākumus attiecībā uz 
lauksaimniecības dzīvniekiem, kuri no ES tiek eksportēti uz trešām valstīm;

8. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku 
aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā īstenošanu;

9. norāda uz Eiropas pilsoņu bažām, ko tie pauduši Parlamentam iesniegtajos lūgumrakstos, 
par ļaunprātīgi izmantotu kaušanu bez apdullināšanas ES; aicina dalībvalstis nodrošināt 
tiesību aktu efektīvāku izpildi, garantējot atkāpi attiecībā uz kaušanu bez apdullināšanas 
reliģiskos nolūkos;

10. aicina labāk informēt patērētājus par dzīvnieku izcelsmes produktu vai dzīvnieku 
blakusproduktu ražošanas metodēm un to ietekmi uz dzīvnieku labturību, nodrošinot 
pārredzamu un atbilstošu marķējumu un lietošanas aprakstus;

11. uzsver, ka Eiropas pilsoņi Parlamentam regulāri iesniedz lūgumrakstus par dalībvalstu 
nespēju izpildīt noteikumus, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar 
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dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku 
labturības noteikumiem; tādēļ aicina Komisiju efektīvi iejaukties gadījumos, kad ir 
konstatēta neatbilstība;

12. atzinīgi vērtē Komisijas vēlēšanos iekļaut dzīvnieku labturības jautājumus divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos vai sadarbības forumos un tās nodomu izvērtēt, kā dzīvnieku 
labturību varētu labāk integrēt Eiropas kaimiņattiecību politikas sistēmā;

13. uzskata, ka jāpastāv skaidriem ierobežojumiem attiecībā uz primātu izmantošanu un 
aizliegumam attiecībā uz savvaļā noķerto dzīvnieku izmantošanu zinātniskos 
eksperimentos;

14. aicina noteikt pienākumu pēc iespējas un, kad vien tas zinātniski iespējams, pielietot 
alternatīvas metodes, kurās neizmanto dzīvniekus, lai līdz minimumam samazinātu to 
eksperimentu skaitu, kas saistīti ar nopietnām un ilgstošām dzīvnieku ciešanām.


