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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jinsisti li l-ħin tal-ivvjaġġar għall-
annimali kollha li qed jiġu ttrasportati 
għandu jkun twil kemm ikun meħtieġ biss, 
filwaqt li jitqiesu d-differenzi ġeografiċi 
fil-livell tal-Istat Membru u f'konformità 
mal-premessa 5 tar-Regolament, li 
jiddikjara li "għal raġunijiet ta' benesseri 
tal-annimal it-trasport ta' l-annimali fit-tul 
... għandu jkun limitat kemm jista' jkun" u 
l-premessa 18 tiegħu, li jiddikjara li 
"vjaġġi twal jista' jkollhom effetti ta' 
detriment maġġuri għall-benesseri tal-
annimali minn dawk qosra";

38. Jinsisti li l-ħin tal-ivvjaġġar għall-
annimali kollha li qed jiġu ttrasportati 
għandu jkun l-iqsar possibbli, u fi 
kwalunkwe każ mhux itwal minn tmien 
siegħat, f'konformità mal-premessa 5 tar-
Regolament, li tiddikjara li "għal raġunijiet 
ta' benesseri tal-annimal it-trasport tal-
annimali fit-tul ... għandu jkun limitat 
kemm jista' jkun" u l-premessa 18 tiegħu, li 
tiddikjara li "vjaġġi twal jista' jkollhom 
effetti ta' detriment maġġuri għall-
benesseri tal-annimali minn dawk qosra";
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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 ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament tat-
12 ta' Diċembru 2012, li l-ħinijiet tal-
ivvjaġġar tal-annimali jkunu kemm jista' 
jkun qosra, u fi kwalunkwe każ mhux 
itwal minn tmien siegħat, 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 jew 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 regolatorji 
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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78a. Jikkritika bil-qawwa l-istatistika 
pprovduta mill-Kummissjoni dwar il-
konformità mar-Regolament f'dak li 
jikkonċerna l-vjaġġi li jsiru biex jiġu 
trasportati l-annimali ħajjin lejn pajjiżi 
mhux fl-UE, u jenfasizza li din tfasslet 
mingħajr ebda verifika sistematika fuq il-
vetturi tat-trasport tal-annimali
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