
AM\1176305LT.docx PE631.713v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.2.2019 A8-0057/8

Pakeitimas 8
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
38 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

38. primygtinai reikalauja, kad visų 
vežamų gyvūnų kelionės laikas būtų ne 
ilgesnis, nei būtina, atsižvelgiant į 
geografinius skirtumus valstybėse narėse 
ir vadovaujantis reglamento 5 
konstatuojamąja dalimi, kurioje teigiama, 
kad „gyvūnų gerovės labui būtina kiek 
įmanoma riboti gyvūnų [...] vežimą 
tolimais atstumais“, ir 18 konstatuojamąja 
dalimi, kurioje teigiama, kad „ilgos 
kelionės gali labiau pakenkti gyvūnų 
gerovei nei trumpos“;

38. primygtinai reikalauja, kad visų 
vežamų gyvūnų kelionės laikas būtų kuo 
trumpesnis ir bet kuriuo atveju ne ilgesnis 
negu aštuonios valandos, vadovaujantis 
reglamento 5 konstatuojamąja dalimi, 
kurioje teigiama, kad „gyvūnų gerovės 
labui būtina kiek įmanoma riboti gyvūnų 
[...] vežimą tolimais atstumais“, ir 
18 konstatuojamąja dalimi, kurioje 
teigiama, kad „ilgos kelionės gali labiau 
pakenkti gyvūnų gerovei nei trumpos“;
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Pakeitimas 9
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD 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 ir 
nustatyti, kad bet kuriuo atveju jis neturi 
būti ilgesnis nei aštuonios valandos, 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;
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Pakeitimas 10
Marco Zullo, Eleonora Evi, Rosa D’Amato
EFDD 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 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

78a. griežtai kritikuoja Komisiją už jos 
parengtus statistinius duomenis apie 
reglamento laikymąsi gabenant gyvus 
gyvūnus į ne ES šalis ir pabrėžia, kad šie 
duomenys buvo parengti neatlikus jokių 
sistemingų tokiam vežimui skirtų 
transporto priemonių patikrų;
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