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Pakeitimas 1
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi vežami gyvūnai patiria 
stresą, nes tuo metų jiems įvairių 
problemų, kenkiančių jų gerovei; kadangi, 
kalbant apie prekybą su tam tikromis 
trečiosiomis šalimis, papildomos gyvūnų 
kančios kyla dėl labai ilgų kelionių, 
įskaitant ilgus laukimo laikotarpius prie 
sienų, kai tikrinami dokumentai, transporto 
priemonės ir gyvūnų tinkamumas gabenti;

H. kadangi vežami gyvūnai gali patirti 
stresą, nes tuo metų jiems gali kilti įvairių 
problemų, kenkiančių jų gerovei; kadangi, 
kalbant apie prekybą su tam tikromis 
trečiosiomis šalimis, gyvūnų kančios kyla 
dėl labai ilgų kelionių, įskaitant ilgus 
laukimo laikotarpius prie sienų, kai 
tikrinami dokumentai, transporto 
priemonės ir gyvūnų tinkamumas gabenti;
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Pakeitimas 2
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
U konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

U. kadangi transporto priemonės 
dažnai būna perkrautos; kadangi didelė 
problema yra aukšta temperatūra ir 
nepakankamas vėdinimas transporto 
priemonėse;

U. kadangi transporto priemonės gali 
būti perkrautos ir jose didelę problemą 
sudaro galima aukšta temperatūra ir 
nepakankama ventiliacija;

Or. en
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Pakeitimas 3
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
W konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

W. kadangi vežti mėsą ir kitus 
gyvūninius produktus, taip pat spermą ir 
embrionus yra lengviau techniniu ir 
administraciniu aspektais, be to, tai gyvulių 
augintojams finansiškai naudingiau, negu 
vežti gyvus gyvūnus ketinant vėliau juos 
skersti ir veisti; pažymi, kad Europos 
veterinarijos gydytojų federacija ir 
Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija 
pabrėžia, kad gyvūnus reikėtų auginti kuo 
arčiau patalpų, kuriose jie gimė, ir skersti 
kuo arčiau gamybos vietos; kadangi 
skerdyklų infrastruktūros, įskaitant 
kilnojamuosius įrenginius, buvimas 
auginimo fermose ar šalia jų gali padėti 
sukurti pragyvenimo šaltinį kaimo 
vietovėse;

W. kadangi vežti mėsą ir kitus 
gyvūninius produktus, taip pat spermą ir 
embrionus yra lengviau techniniu ir 
administraciniu aspektais, be to, kartais tai 
gyvulių augintojams finansiškai 
naudingiau, negu vežti gyvus gyvūnus 
ketinant vėliau juos skersti ir veisti; 
pažymi, kad Europos veterinarijos 
gydytojų federacija ir Pasaulinė gyvūnų 
sveikatos organizacija pabrėžia, kad 
gyvūnus reikėtų auginti kuo arčiau patalpų, 
kuriose jie gimė, ir skersti kuo arčiau 
gamybos vietos; kadangi skerdyklų 
infrastruktūros, įskaitant kilnojamuosius 
įrenginius, buvimas auginimo fermose ar 
šalia jų gali padėti sukurti pragyvenimo 
šaltinį kaimo vietovėse;

Or. en



AM\1176252LT.docx PE631.713v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.2.2019 A8-0057/4

Pakeitimas 4
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. pabrėžia, kad svarbu atskirti 
gyvūnų vežimo įmonių ir ūkininkų 
atsakomybę, nes už problemas, kylančias 
vežant gyvūnus, turėtų būti laikomos 
atsakingomis įmonės, o ne ūkininkai; 
primena, kad ūkininkai yra labiausiai 
suinteresuoti gyvūnų gerove ne tik dėl 
emocinių priežasčių ir prisirišimo, bet ir 
dėl ekonominių priežasčių;
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Pakeitimas 5
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
43 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

43. ragina atsižvelgiant į Parlamento 
2012 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją kuo 
labiau sutrumpinti gyvūnų kelionės laiką, 
ypač vengti ilgo ir labai ilgo kelionės laiko 
ir kelionių už ES ribų, taikant alternatyvias 
strategijas, pvz., užtikrinant ekonomiškai 
perspektyvių ir tinkamai paskirstytų vietos 
arba kilnojamųjų skerdyklų įrengimą netoli 
ūkių, skatinant trumpas platinimo 
grandines ir tiesioginę prekybą, veislinių 
gyvūnų pervežimą pakeičiant sperma ar 
embrionais, vykdant skerdenų ir mėsos 
produktų vežimą, taip pat taikant valstybių 
narių reglamentavimu susijusias arba 
nesusijusias iniciatyvas siekiant palengvinti 
skerdimą ūkiuose; ragina Komisiją tiksliai 
apibrėžti trumpesnę kelionės trukmę, 
tinkamą transportuojant visus įvairių rūšių 
gyvus gyvūnus, taip pat ir vežant 
nenujunkytus gyvūnus;

43. ragina atsižvelgiant į Parlamento 
2012 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją kuo 
labiau sutrumpinti gyvūnų kelionės laiką, 
ypač vengti ilgo ir labai ilgo kelionės laiko 
ir kelionių už ES ribų, taikant alternatyvias 
strategijas, pvz., užtikrinant ekonomiškai 
perspektyvių ir tinkamai paskirstytų vietos 
arba kilnojamųjų skerdyklų įrengimą netoli 
ūkių, skatinant trumpas platinimo 
grandines ir tiesioginę prekybą, veislinių 
gyvūnų pervežimą pakeičiant, kai 
įmanoma, sperma ar embrionais, vykdant 
skerdenų ir mėsos produktų vežimą, taip 
pat taikant valstybių narių reglamentavimu 
susijusias arba nesusijusias iniciatyvas 
siekiant palengvinti skerdimą ūkiuose; 
ragina Komisiją tiksliai apibrėžti 
trumpesnę kelionės trukmę, tinkamą 
transportuojant visus įvairių rūšių gyvus 
gyvūnus, taip pat ir vežant nenujunkytus 
gyvūnus;
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Pakeitimas 6
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
49 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

49. ragina Komisiją parengti strategiją, 
pagal kurią, atsižvelgiant į gyvų gyvūnų 
vežimo poveikį aplinkai, gyvūnų gerovei ir 
sveikatai, būtų iš esmės užtikrinamas 
perėjimas nuo gyvų gyvūnų vežimo prie 
prekybos mėsa ir skerdiena bei genetine 
medžiaga; mano, kad nustatant tokią 
strategiją turi būti atsižvelgta į 
ekonominius veiksnius, turinčius įtakos 
sprendimui vežti gyvus gyvūnus; prašo 
Komisijos į šią strategiją įtraukti vežimą į 
trečiąsias šalis;

49. ragina Komisiją skatinti, kai 
įmanoma, atsižvelgiant į gyvų gyvūnų 
vežimo poveikį aplinkai, gyvūnų gerovei ir 
sveikatai, pereiti nuo gyvų gyvūnų vežimo 
prie prekybos mėsa ir skerdiena bei 
genetine medžiaga; mano, kad nustatant 
tokią strategiją turi būti atsižvelgta į 
ekonominius veiksnius, turinčius įtakos 
sprendimui vežti gyvus gyvūnus; prašo 
Komisijos į šią strategiją įtraukti vežimą į 
trečiąsias šalis;
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Pakeitimas 7
Sofia Ribeiro
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
(2018/2110(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
78 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

78. yra susirūpinęs dėl nuolatinių 
pranešimų apie gyvūnų transportavimo ir 
gerovės problemas tam tikrose trečiosiose 
šalyse; pažymi, kad skerdimas tam tikrose 
trečiosiose šalyse, į kurias ES siunčia 
gyvūnus, sukelia ekstremalias ir ilgas 
kančias, ir nuolat pažeidžiami Pasaulio 
gyvūnų sveikatos organizacijos nustatyti 
tarptautiniai gyvūnų gerovės skerdimo 
metu standartai; pripažįsta,  kad rinkos 
paklausa trečiosiose šalyse dažnai susijusi 
su gyvais gyvūnais, tačiau ragina Komisiją 
ir valstybes nares remti perėjimą nuo gyvų 
gyvūnų pervežimo į trečiąsias šalis prie 
mėsos ir skerdienos transportavimo, o 
veislinių gyvūnų pervežimą pakeisti 
spermos ar embrionų transportavimu;

78. yra susirūpinęs dėl nuolatinių 
pranešimų apie gyvūnų transportavimo ir 
gerovės problemas tam tikrose trečiosiose 
šalyse; pažymi, kad skerdimas tam tikrose 
trečiosiose šalyse, į kurias ES siunčia 
gyvūnus, sukelia ekstremalias ir ilgas 
kančias, ir nuolat pažeidžiami Pasaulio 
gyvūnų sveikatos organizacijos nustatyti 
tarptautiniai gyvūnų gerovės skerdimo 
metu standartai; pripažįsta,  kad rinkos 
paklausa trečiosiose šalyse dažnai susijusi 
su gyvais gyvūnais, tačiau ragina Komisiją 
ir valstybes nares remti perėjimą, kai 
įmanoma, nuo gyvų gyvūnų pervežimo į 
trečiąsias šalis prie mėsos ir skerdienos 
transportavimo, o veislinių gyvūnų 
pervežimą pakeisti spermos ar embrionų 
transportavimu;

Or. en


