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Jørn Dohrmann
Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
(2018/2110(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa H

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

H. billi t-trasport joħloq tensjoni kbira 
għall-annimali peress li jesponihom għal 
firxa ta' sfidi li huma ta' detriment għall-
benessri tagħhom; billi, fir-rigward tal-
kummerċ ma' ċerti pajjiżi terzi, it-tbatija 
addizzjonali tal-annimali hija kkawżata 
minn vjaġġi twal ħafna li jinkludu 
dewmien twil fil-fruntieri għall-kontroll ta' 
dokumenti, vetturi u l-kundizzjoni fiżika 
tajba tal-annimali għat-trasport;

H. billi t-trasport jista' joħloq tensjoni 
kbira għall-annimali peress li jista' 
jesponihom għal firxa ta' sfidi li huma ta' 
detriment għall-benessri tagħhom; billi, fir-
rigward tal-kummerċ ma' ċerti pajjiżi terzi, 
it-tbatija tal-annimali hija kkawżata minn 
vjaġġi twal ħafna li jinkludu dewmien twil 
fil-fruntieri għall-kontroll ta' dokumenti, 
vetturi u l-kundizzjoni fiżika tajba tal-
annimali għat-trasport;
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Jørn Dohrmann
Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
(2018/2110(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa U

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

U. billi l-vetturi tat-trasport huma 
ħafna drabi affollati żżejjed; billi 
temperaturi għoljin u ventilazzjoni mhux 
adegwata ġo vettura huma problema kbira;

U. billi l-vetturi tat-trasport jistgħu 
jkunu ffullati żżejjed, u jinvolvu l-
possibbiltà ta' temperaturi għoljin u ta' 
ventilazzjoni mhux adegwata, li toħloq 
problema kbira;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa W

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

W. billi t-trasport tal-laħam u prodotti 
oħra derivati mill-annimali, kif ukoll tas-
semen u tal-embrijuni, huwa teknikament u 
amministrattivament eħfef u 
finanzjarjament aktar ta' benefiċċju għall-
bdiewa tal-bhejjem mit-trasport tal-
annimali ħajjin għall-fini tal-qtil jew it-
tgħammir; billi l-Federazzjoni tal-
Veterinarji tal-Ewropa (FVE) u l-OIE 
jenfasizzaw li l-annimali għandhom 
jitrabbew qrib kemm jista' jkun tal-postijiet 
fejn twieldu u għandhom jinqatlu qrib 
kemm jista' jkun tal-punt ta' produzzjoni; 
billi d-disponibbilta ta' faċilitajiet tal-qtil, 
inklużi faċilitajiet mobbli, f'siti tat-trobbija 
jew qrib tagħhom, tista' tgħin biex jiġi 
ġġenerat l-għajxien f'żoni rurali;

W. billi t-trasport tal-laħam u prodotti 
oħra derivati mill-annimali, kif ukoll tas-
semen u tal-embrijuni, huwa teknikament u 
amministrattivament eħfef u kultant 
finanzjarjament aktar ta' benefiċċju għall-
bdiewa tal-bhejjem mit-trasport tal-
annimali ħajjin għall-fini tal-qtil jew it-
tgħammir; billi l-Federazzjoni tal-
Veterinarji tal-Ewropa (FVE) u l-OIE 
jenfasizzaw li l-annimali għandhom 
jitrabbew qrib kemm jista' jkun tal-postijiet 
fejn twieldu u għandhom jinqatlu qrib 
kemm jista' jkun tal-punt ta' produzzjoni; 
billi d-disponibbilta ta' faċilitajiet tal-qtil, 
inklużi faċilitajiet mobbli, f'siti tat-trobbija 
jew qrib tagħhom, tista' tgħin biex jiġi 
ġġenerat l-għajxien f'żoni rurali;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 18a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18a. Jenfasizza l-importanza li ssir 
distinzjoni bejn ir-responsabbiltà tal-
impriżi tat-trasport tal-annimali u dik tal-
bdiewa, peress li huma l-impriżi, u mhux 
il-bdiewa, li għandhom jinżammu 
responsabbli għall-problemi li jinqalgħu 
mit-trasport tal-annimali; ifakkar li l-
bdiewa huma l-aktar interessati fil-
benessri tal-annimali, għal raġunijiet 
emozzjonali u affettivi, iżda wkoll għal 
raġunijiet ekonomiċi;
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Emenda 5
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Rapport A8-0057/2019
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

43. Jitlob, filwaqt li titqies r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-
12 ta' Diċembru 2012, li l-ħinijiet tal-
ivvjaġġar tal-annimali jkunu kemm jista' 
jkun qosra u b'mod partikolari li jiġu evitati 
ħinijiet tal-ivvjaġġar twal u twal ħafna kif 
ukoll vjaġġi barra mill-fruntieri tal-UE, 
billi jintużaw strateġiji alternattivi, bħall-
iżgurar ta' faċilitajiet għall-qtil lokali u 
mobbli li jkunu ekonomikament vijabbli u 
distribwiti b'mod ġust u li jkunu jinsabu 
qrib azjendi agrikoli tal-bhejjem, 
jippromwovu ċirkwiti ta' distribuzzjoni 
qosra u bejgħ dirett, jissostitwixxu t-
trasport ta' annimali għat-trobbija billi 
jużaw is-semen jew l-embrijuni, u 
jittrasportaw karkassi u prodotti tal-laħam, 
kif ukoll permezz ta' inizjattivi regolatorji 
jew mhux regolatorju fl-Istati Membri biex 
jiffaċilitaw il-qtil fl-azjenda agrikola; 
jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi 
b'mod ċar ħinijiet tal-ivvjaġġar aktar baxxi 
speċifiċi kif xieraq, għat-trasport tad-
diversi speċijiet tal-annimali ħajjin kollha, 
u anke għat-trasport ta' annimali mhux 
miftuma;

43. Jitlob, filwaqt li titqies r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-
12 ta' Diċembru 2012, li l-ħinijiet tal-
ivvjaġġar tal-annimali jkunu kemm jista' 
jkun qosra u b'mod partikolari li jiġu evitati 
ħinijiet tal-ivvjaġġar twal u twal ħafna kif 
ukoll vjaġġi barra mill-fruntieri tal-UE, 
billi jintużaw strateġiji alternattivi, bħall-
iżgurar ta' faċilitajiet għall-qtil lokali u 
mobbli li jkunu ekonomikament vijabbli u 
distribwiti b'mod ġust u li jkunu jinsabu 
qrib azjendi agrikoli tal-bhejjem, 
jippromwovu ċirkwiti ta' distribuzzjoni 
qosra u bejgħ dirett, jissostitwixxu, meta 
possibbli, it-trasport ta' annimali għat-
trobbija billi jużaw is-semen jew l-
embrijuni, u jittrasportaw karkassi u 
prodotti tal-laħam, kif ukoll permezz ta' 
inizjattivi regolatorji jew mhux regolatorju 
fl-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-qtil fl-
azjenda agrikola; jistieden lill-
Kummissjoni tiddefinixxi b'mod ċar 
ħinijiet tal-ivvjaġġar aktar baxxi speċifiċi 
kif xieraq, għat-trasport tad-diversi 
speċijiet tal-annimali ħajjin kollha, u anke 
għat-trasport ta' annimali mhux miftuma;
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Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 49

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

49. Jistieden lill-Kummissjoni 
tiżviluppa strateġija biex jiġi żgurat li t-
trasport ta' annimali ħajjin jinbidel għal 
kummerċ prinċipalment ta' laħam u 
karkassi u ta' prodotti ġerminali, minħabba 
l-impatti li jkollu t-trasport tal-annimali 
ħajjin fuq l-ambjent, il-benessri tal-
annimali u s-saħħa; iqis li kwalunkwe 
strateġija bħal din trid tindirizza l-fatturi 
ekonomiċi li jinfluwenzaw id-deċiżjoni li 
jiġu ttrasportati annimali ħajjin; jistieden 
lill-Kummissjoni tinkludi t-trasport lejn 
pajjiżi terzi f'din l-istrateġija;

49. Jistieden lill-Kummissjoni 
tinkuraġġixxi bidla mit-trasport ta' 
annimali ħajjin, għal kummerċ 
prinċipalment ta' laħam u karkassi u ta' 
prodotti ġerminali, meta possibbli, 
minħabba l-impatti li jkollu t-trasport tal-
annimali ħajjin fuq l-ambjent, il-benessri 
tal-annimali u s-saħħa; iqis li kwalunkwe 
strateġija bħal din trid tindirizza l-fatturi 
ekonomiċi li jinfluwenzaw id-deċiżjoni li 
jiġu ttrasportati annimali ħajjin; jistieden 
lill-Kummissjoni tinkludi t-trasport lejn 
pajjiżi terzi f'din l-istrateġija;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 78

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

78. Jinsab imħasseb dwar ir-rapporti 
persistenti rigward problemi tat-trasport u 
l-benessri tal-annimali f'ċerti pajjiżi terzi; 
jinnota li l-qtil f'ċerti pajjiżi terzi fejn l-UE 
tibgħat l-annimali jinvolvi tbatija estrema u 
prolongata u jikser b'mod regolari l-
istandards internazzjonali dwar il-benessri 
waqt il-qtil kif stabbilit mill-OIE; filwaqt li 
jirrikonoxxi li d-domanda fil-pajjiżi terzi 
hija ħafna drabi għal annimali ħajjin, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu bidla lejn it-trasport 
tal-laħam jew il-karkassi, minflok annimali 
ħajjin, lejn pajjiżi terzi, kif ukoll it-trasport 
tas-semen jew tal-embrijuni minflok 
annimali għat-tgħammir;

78. Jinsab imħasseb dwar ir-rapporti 
persistenti rigward problemi tat-trasport u 
l-benessri tal-annimali f'ċerti pajjiżi terzi; 
jinnota li l-qtil f'ċerti pajjiżi terzi fejn l-UE 
tibgħat l-annimali jinvolvi tbatija estrema u 
prolongata u jikser b'mod regolari l-
istandards internazzjonali dwar il-benessri 
waqt il-qtil kif stabbilit mill-OIE; filwaqt li 
jirrikonoxxi li d-domanda fil-pajjiżi terzi 
hija ħafna drabi għal annimali ħajjin, 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jippromwovu bidla, meta 
possibbli, lejn it-trasport tal-laħam jew il-
karkassi, minflok annimali ħajjin, lejn 
pajjiżi terzi, kif ukoll it-trasport tas-semen 
jew tal-embrijuni minflok annimali għat-
tgħammir;
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