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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jitlob lill-Kumitat għall-Agrikoltura, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilmenta dwar il-fatt li, għalkemm l-aġenda għall-benessri tal-annimali tmexxiet ’l 
quddiem permezz ta’ biċċiet ta’ leġiżlazzjoni speċifiċi, għad hemm wisq oqsma fejn ma 
teżisti l-ebda leġiżlazzjoni speċifika tal-UE;

2. Jiġbed l-attenzjoni lejn in-numru dejjem ikbar ta’ petizzjonijiet minn ċittadini Ewropej 
mill-Istati Membri kollha li qed jitolbu biex ir-regolamenti dwar il-protezzjoni u l-ħarsien 
tal-annimali jiġu msaħħa sabiex jimtlew il-lakuni eżistenti.

3. Jinnota li, fil-petizzjonijiet tagħhom, iċ-ċittadini Ewropej jipprotestaw bil-qawwa kontra l-
ġlied bil-barrin u kontra spettakli oħra li jikkawżaw stress jew korrimenti lill-annimali 
u/jew li jinvolvu l-qtil ta’ annimali;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-popolazzjoni tal-klieb u l-qtates fl-UE hi stmata li tilħaq 
madwar mitt miljun annimal, u li ma teżisti l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benessri 
tal-annimali domestiċi; Għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni biex tippromwovi l-benessri tal-
annimali domestiċi billi tiżgura li jkun hemm standards minimi għat-trattament u l-
protezzjoni tagħhom, kif ukoll sistema obbligatorja ta’ reġistrazzjoni u microchipping

5. Jikkunsidra li l-Qafas tal-Liġi Ewropea dwar il-Benessri tal-Annimali għandu jinkludi 
miżuri biex tiġi solvuta l-problema tal-annimali mingħajr sid li jgħixu barra, li hi 
partikolarment serja fl-Istati Membri tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-UE, u jitlob biex jiġi 
pprovdut finanzjament mill-UE għall-implimentazzjoni ta' miżuri effettivi għall-
isterilizzazzjoni u l-kastrazzjoni; jitlob lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex 
jirratifikaw il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Annimali Domestiċi;

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex tintensifika l-proċeduri tagħha f’każijiet fejn ma jiġux 
issodisfati l-obbligi stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/KE dwar iż-żamma ta’ 
annimali selvaġġi fiż-żoo;

7. Jenfasizza l-bżonn li jiġu stabbiliti miżuri protettivi ferm aktar effettivi għal annimali fl-
irziezet li jiġu esportati lejn pajjiżi terzi mill-UE;

8. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw implimentazzjoni aktar effettiva tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet 
relatati;

9. Jiġbed l-attenzjoni lejn it-tħassib fost iċ-ċittadini Ewropej, li qed jesprimuh permezz tal-
petizzjonijiet tagħhom lill-Parlament, dwar l-abbuż fl-UE relatat mat-tbiċċir tal-annimali 
mingħajr ma dawn jiġu storduti qabel; jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw infurzar aktar 
effettiv tal-leġiżlazzjoni u biex fl-istess ħin jiggarantixxu deroga rigward il-qtil tal-
annimali għal raġunijiet reliġjużi mingħajr ma dawn jiġu storduti qabel;

10. Jitlob għal informazzjoni aħjar għall-konsumatur rigward il-metodi ta’ produzzjoni ta’ 
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prodotti jew ta’ prodotti sekondarji li joriġinaw mill-annimali, u dwar l-impatt tagħhom 
fuq il-benessri tal-annimali permezz ta’ tikkettar u fuljetti li jakkumpanjaw il-prodott li 
jkunu trasparenti u xierqa;

11. Jenfasizza li ċ-ċittadini Ewropej iressqu petizzjonijiet quddiem il-Parlament b’mod 
regolari rigward in-nuqqas tal-Istati Membri li jinfurzaw id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli 
uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-
ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali; għalhekk, jitlob 
lill-Kummissjoni biex tintervjeni b’mod effettiv fejn jiġi identifikat nuqqas ta’ konformità

12. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-rieda tal-Kummissjoni li tinkludi l-benessri tal-annimali fi 
ftehimiet bilaterali dwar il-kummerċ jew f’forums ta’ kooperazzjoni, u l-intenzjoni tagħha 
li teżamina kif il-benessri tal-annimali jista’ jiġi integrat aħjar fil-qafas tal-politika 
Ewropea tal-viċinat;

13. Jikkunsidra li għandu jkun hemm restrizzjonijiet ċari rigward l-użu ta’ primati mhux 
umani u projbizzjoni fuq l-użu ta’ annimali li jkunu nqabdu mill-ambjent naturali tagħhom 
f’esperimenti xjentifiċi;

14. Jitlob li jkun hemm obbligu biex, safejn possibbli u kemm ikun possibbli xjentifikament, 
jintużaw metodi alternattivi li ma jinvolvux l-annimali sabiex l-esperimenti li jinvolvu 
tbatija severa u fit-tul għall-annimali jitnaqqsu kemm jista’ jkun.


