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SUGESTÕES

A Comissão das Petições insta a Comissão da Agricultura, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta que, embora se tenham registado progressos nas questões relacionadas com o 
bem-estar dos animais através da adoção de atos legislativos específicos, existam ainda 
muitas áreas onde não existe legislação específica da UE;

2. Chama a atenção para o número crescente de petições apresentadas por cidadãos europeus 
de todos os Estados-Membros solicitando o reforço dos regulamentos relativos à proteção 
e ao bem-estar dos animais, de modo a preencher as lacunas existentes;

3. Regista o facto de que, nas suas petições, os cidadãos europeus protestam veementemente 
contra touradas e outros espetáculos que causam stress ou ferimentos nos animais e/ou 
provocam a sua morte;

4. Destaca que a população de cães e gatos na UE é estimada em cerca de cem milhões de 
animais e que não existe legislação ao nível da UE relativamente ao bem-estar dos 
animais de companhia; convida, por conseguinte, a Comissão a promover o bem-estar dos 
animais de companhia assegurando normas mínimas para o seu tratamento e proteção e 
um sistema obrigatório de registo e introdução de microchips;

5. Considera que a Lei-Quadro Europeia relativa ao Bem-Estar Animal deve incluir medidas 
destinadas à resolução do problema dos animais vadios, que é particularmente grave nos 
Estados-Membros de leste e do sul da UE, e apela à atribuição de financiamento da UE 
para a execução de medidas eficazes de esterilização e castração; insta a União Europeia e 
os Estados-Membros a ratificarem a Convenção Europeia sobre a proteção dos animais de 
companhia;

6. Exorta a Comissão a intensificar os seus procedimentos nos casos de incumprimento das 
obrigações definidas na Diretiva 1999/22/CE do Conselho relativa à detenção de animais 
da fauna selvagem em jardins zoológicos;

7. Salienta a necessidade de definir medidas de proteção de maior eficácia no que respeita a 
animais de criação que são exportados da UE para países terceiros;

8. Convida os Estados-Membros a assegurar uma execução mais eficaz do Regulamento 
(CE) n.º 1/2005 do Conselho relativo à proteção dos animais durante o transporte e 
operações afins;

9. Destaca a preocupação existente entre os cidadãos europeus, manifestada através das suas 
petições ao Parlamento, relativamente ao abuso do abate sem atordoamento na UE; 
convida os Estados-Membros a assegurar uma execução mais eficaz da legislação, sem 
prejuízo da derrogação relativa ao abate sem atordoamento para efeitos religiosos;

10. Requer uma melhor informação dos consumidores acerca dos métodos de produção de 
produtos de origem animal ou de subprodutos animais e do respetivo impacto no 
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bem-estar dos animais através de uma rotulagem transparente e adequada e da 
disponibilização de folhetos informativos;

11. Salienta que os cidadãos europeus apresentam regularmente petições ao Parlamento sobre 
a incapacidade dos Estados-Membros em aplicar as disposições do Regulamento (CE) n.º 
882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos controlos oficiais realizados 
para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para 
animais e aos géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos 
animais; convida, por conseguinte, a Comissão a intervir eficazmente, sempre que seja 
detetado um caso de incumprimento;

12. Congratula-se com a vontade da Comissão de incluir o bem-estar dos animais em acordos 
de comércio bilaterais ou em fóruns de cooperação, e com a sua intenção de analisar 
formas que permitam uma melhor integração do bem-estar dos animais no quadro da 
Política Europeia de Vizinhança;

13. Considera que devem existir restrições claras sobre a utilização de primatas não-humanos 
e uma proibição da utilização de animais capturados em estado selvagem em experiências 
científicas;

14. Requer que seja introduzida a obrigação de utilizar métodos alternativos à experimentação 
animal, sempre que possível e viável cientificamente, a fim de reduzir a um mínimo as 
experiências que provocam um sofrimento acentuado ou prolongado dos animais.


