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6.2.2019 A8-0057/11

Alteração 11
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Observa que uma série de 
requisitos, assim como a evolução das 
condições de mercado e das decisões 
políticas, tornaram os pequenos 
matadouros economicamente inviáveis, o 
que se traduziu numa diminuição global do 
seu número;  insta a Comissão e as 
autoridades locais nos Estados-Membros a 
apoiarem e promoverem, sempre que 
necessário, as opções de abate nas 
explorações, as instalações locais ou 
itinerantes economicamente viáveis de 
abate ou transformação de carne nos 
Estados-Membros, para que os animais 
sejam abatidos o mais perto possível do seu 
local de criação, o que beneficia 
igualmente a manutenção do emprego nas 
zonas rurais;  exorta o Conselho e a 
Comissão a desenvolverem uma estratégia 
rumo a um modelo de produção animal 
mais regional, no qual os animais nascem, 
engordam e são abatidos na mesma região, 
tendo em conta, sempre que possível, as 
diferenças geográficas, em vez de serem 
transportados ao longo de distâncias 
extremamente grandes;

44. Observa que uma série de 
requisitos, assim como a evolução das 
condições de mercado e das decisões 
políticas, tornaram os pequenos 
matadouros economicamente inviáveis, o 
que se traduziu numa diminuição global do 
seu número; exorta as autoridades locais 
nos Estados-Membros a apoiarem e 
promoverem, sempre que necessário, as 
opções de abate nas explorações, as 
instalações locais ou itinerantes 
economicamente viáveis de abate ou 
transformação de carne nos 
Estados-Membros, para que os animais 
sejam abatidos no matadouro 
geograficamente situado o mais perto 
possível do seu local de criação, o que 
beneficia igualmente a manutenção do 
emprego nas zonas rurais; salienta, neste 
contexto, que para o bem-estar dos 
animais o tempo máximo de transporte 
não deve exceder oito horas no total; 
exorta os Estados-Membros a 
desenvolverem uma estratégia rumo a um 
modelo de produção animal mais regional, 
no qual os animais nascem, engordam e 
são abatidos na mesma região, tendo em 
conta, sempre que possível, as diferenças 
geográficas, em vez de serem transportados 
ao longo de distâncias extremamente 
grandes;



AM\1176306PT.docx PE631.713v01-00

PT Unida na diversidade PT

Or. en



AM\1176306PT.docx PE631.713v01-00

PT Unida na diversidade PT

6.2.2019 A8-0057/12

Alteração 12
Harald Vilimsky
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Proteção dos animais durante o transporte dentro e fora da UE
(2018/2110(INI))

Proposta de resolução
N.º 78

Proposta de resolução Alteração

78. Manifesta a sua preocupação com 
as repetidas informações relativas a 
problemas em matéria de bem-estar e 
transporte de animais em determinados 
países terceiros;  observa que as práticas de 
abate em determinados países terceiros 
para os quais a UE envia animais implicam 
um sofrimento extremo e prolongado e 
violam regularmente as normas 
internacionais em matéria de bem-estar no 
momento do abate, tais como definidas 
pela OIE;  reconhecendo embora que a 
procura em países terceiros diz 
frequentemente respeito a animais vivos, 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem a transição para o transporte 
de carne ou carcaças, em vez de animais 
vivos, para países terceiros, bem como o 
transporte de sémen ou embriões em vez de 
animais reprodutores;

78. Manifesta a sua preocupação com 
as repetidas informações relativas a 
problemas em matéria de bem-estar e 
transporte de animais em determinados 
países terceiros; observa que as práticas de 
abate em determinados países terceiros 
para os quais a UE envia animais implicam 
um sofrimento extremo e prolongado e 
violam regularmente as normas 
internacionais em matéria de bem-estar no 
momento do abate, tais como definidas 
pela OIE; reconhecendo embora que a 
procura em países terceiros diz 
frequentemente respeito a animais vivos, 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
promoverem a transição para o transporte 
de carne ou carcaças, em vez de animais 
vivos, para países terceiros, bem como o 
transporte de sémen ou embriões em vez de 
animais reprodutores; insta os 
Estados-Membros a ponderarem a 
eventualidade de proibir tais transportes 
para países terceiros e a assegurarem que 
o transporte seja efetuado em condições 
dignas para os animais; solicita às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros que assegurem a 
presença de veterinários oficiais nos 
pontos de saída da União, 
designadamente entre a Bulgária e a 
Turquia, a fim de garantir o cumprimento 
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das normas relativas ao bem-estar dos 
animais e especialmente para garantir a 
alimentação, o abeberamento e os 
períodos de repouso;

Or. en


