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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt dat, hoewel de agenda voor dierenwelzijn in specifieke stukken wetgeving 
vooruitgang heeft geboekt, er nog steeds te veel gebieden zijn waarin er geen specifieke 
EU-wetgeving bestaat;

2. vestigt de aandacht op het almaar stijgende aantal verzoekschriften van Europese burgers 
uit alle lidstaten waarin verzocht wordt om de regelgeving inzake dierenbescherming en 
dierenwelzijn te verstrengen om de bestaande achterpoortjes weg te werken;

3. merkt op dat Europese burgers in hun verzoekschriften duidelijk bezwaar maken tegen 
stierengevechten en andere spektakels waarbij dieren gestrest of gewond raken en/of 
gedood worden;

4. wijst erop dat de honden- en kattenpopulatie in de EU op zo’n honderd miljoen dieren 
geraamd wordt en dat er geen EU-wetgeving bestaat inzake gezelschapsdierenwelzijn; 
verzoekt de Commissie daarom om het welzijn van gezelschapsdieren te bevorderen door 
minimumnormen vast te leggen voor hun behandeling en bescherming en om registratie 
en een microchipsysteem verplicht te maken;

5. is van mening dat de Europese kaderwet inzake dierenwelzijn maatregelen dient te 
omvatten om het probleem met zwerfdieren op te lossen, dat bijzonder ernstig is in de 
zuidelijke en oostelijke lidstaten van de EU, en dringt erop aan dat er EU-middelen 
beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van doeltreffende sterilisatie- en 
castratiemaatregelen; verzoekt de Europese Unie en de lidstaten om de Europese 
overeenkomst inzake de bescherming van kleine huisdieren te ratificeren;

6. verzoekt de Commissie om haar procedures voor de niet-naleving van de verplichtingen 
die zijn vastgelegd in Richtlijn 1999/22/EG van de Raad betreffende het houden van wilde 
dieren in dierentuinen te intensiveren;

7. wijst op de noodzaak om veel doeltreffendere beschermingsmaatregelen in te stellen voor 
landbouwhuisdieren die vanuit de EU naar derde landen worden uitgevoerd;

8. verzoekt de lidstaten om een doeltreffendere tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 
1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee 
samenhangende activiteiten te verzekeren;

9. wijst op de bezorgdheid bij de Europese burgers, die blijkt uit hun verzoekschriften aan 
het Parlement, over het misbruik van onbedwelmd slachten in de EU; verzoekt de 
lidstaten om een doeltreffendere handhaving van de wetgeving te verzekeren en 
tegelijkertijd de uitzondering voor onbedwelmd slachten om religieuze redenen te 
garanderen;

10. verzoekt om betere informatie aan de consumenten over de productiemethodes voor 
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dierlijke producten of dierlijke bijproducten en hun gevolgen voor het welzijn van dieren, 
in de vorm van transparante en correcte etiketten en bijsluiters;

11. wijst erop dat Europese burgers regelmatig verzoekschriften indienen bij het Parlement 
over het feit dat lidstaten er niet in slagen de bepalingen van Verordening (EG) nr. 
882/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles op de 
naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften 
inzake diergezondheid en dierenwelzijn te handhaven; verzoekt de Commissie daarom om 
doeltreffend op te treden wanneer er niet-naleving wordt vastgesteld;

12. is ingenomen met de wil van de Commissie om dierenwelzijn op te nemen in bilaterale 
handelsovereenkomsten of samenwerkingsfora en met haar voornemen om te onderzoeken 
hoe dierenwelzijn beter geïntegreerd kan worden in het kader van het Europese 
nabuurschapsbeleid;

13. is van mening dat er duidelijk beperkingen gesteld moeten worden aan het gebruik van 
niet-menselijke primaten in wetenschappelijke experimenten en dat het gebruik van in het 
wild gevangen dieren voor wetenschappelijke experimenten verboden moet worden;

14. verzoekt om een verplichting om in de mate van het mogelijke gebruik te maken van 
alternatieve methoden waarbij geen dieren gebruikt worden, waar dat wetenschappelijk 
mogelijk is, om het aantal experimenten waarbij dieren ernstig en langdurig lijden tot een 
minimum te beperken.


