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Ændringsforslag 16
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Thomas Waitz
for Verts/ALE-Gruppen
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning B a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 Ba. der henviser til, at Parlamentet i 
sin beslutning af 12. december 2012 
opfordrede til, at transporttiderne for dyr 
bestemt til slagtning nedsættes til højst 
otte timer;

Or. en
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Ændringsforslag 17
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 
Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Thomas Waitz
for Verts/ALE-Gruppen
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 2a. understreger, at dyrs lidelser under 
transport er en kilde til stor bekymring i 
samfundet; bemærker, at Kommissionen 
den 21. september 2017 modtog over 1 
million underskrifter til støtte for 
kampagnen #StopTheTrucks, hvor EU-
borgerne kræver, at der sættes en stopper 
for dyretransporter over lange afstande;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Thomas Waitz
for Verts/ALE-Gruppen
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 19a. beklager den afgørelse, der blev 
truffet af Formandskonferencen, uden en 
afstemning på plenarmødet i Parlamentet, 
om ikke at nedsætte et parlamentarisk 
undersøgelsesudvalg om dyrs velfærd 
under transport i og uden for EU til trods 
for støtte fra et stort antal medlemmer fra 
forskellige politiske grupper; henstiller 
derfor, at Parlamentet nedsætter et 
undersøgelsesudvalg om dyrs velfærd 
under transport i og uden for EU fra 
begyndelsen af den kommende 
valgperiode med henblik på at 
gennemføre en behørig undersøgelse og 
overvågning af påstande om 
overtrædelser af og fejl og forsømmelser i 
forbindelse med anvendelsen af Rådets 
forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse 
af dyr under transport;

Or. en
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Ændringsforslag 19
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 41 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 41a. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sætte en stopper for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet, 
såsom kalve, der kun er 14 dage gamle, 
fordi det er bevist, at det er umuligt at 
opfylde kravene om dyrs velfærd og 
behovene hos meget unge dyr under 
transport; 

Or. en
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Ændringsforslag 20
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, 
Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur, Kostadinka Kuneva, 
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Thomas Waitz
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. opfordrer under hensyntagen til 
Parlamentets beslutning af 12. december 
2012 til, at transporttiderne gøres så korte 
som muligt, og navnlig til, at lange og 
meget lange transporttider såvel som 
transporter uden for Unionens grænser 
undgås ved at anvende alternative 
strategier, f.eks. ved at sikre økonomisk 
bæredygtige og retfærdigt fordelte lokale 
og mobile slagtefaciliteter nær 
husdyrbrugene, fremme af korte 
produktionskæder og direkte salg, 
erstatning af transport af avlsdyr gennem 
anvendelse af sæd eller embryoner eller 
med transport af slagtekroppe og 
kødprodukter samt ved hjælp af lov- eller 
ikkelovgivningsinitiativer i 
medlemsstaterne til fremme af slagtning på 
bedrifterne; opfordrer Kommissionen til 
klart at definere passende, særlige og 
lavere rejsetider for transport af alle de 
forskellige arter af levende dyr og også for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet;

43. opfordrer under hensyntagen til 
Parlamentets beslutning af 12. december 
2012 til, at transporttiderne gøres så korte 
som muligt, og at de under ingen 
omstændigheder må være på mere end 
otte timer, og navnlig til, at lange og meget 
lange transporttider såvel som transporter 
uden for Unionens grænser undgås ved at 
anvende alternative strategier, f.eks. ved at 
sikre økonomisk bæredygtige og retfærdigt 
fordelte lokale og mobile slagtefaciliteter 
nær husdyrbrugene, fremme af korte 
produktionskæder og direkte salg, 
erstatning af transport af avlsdyr gennem 
anvendelse af sæd eller embryoner eller 
med transport af slagtekroppe og 
kødprodukter samt ved hjælp af lov- eller 
ikkelovgivningsinitiativer i 
medlemsstaterne til fremme af slagtning på 
bedrifterne; opfordrer Kommissionen til 
klart at definere passende, særlige og 
lavere rejsetider for transport af alle de 
forskellige arter af levende dyr og også for 
transport af dyr, der ikke er fravænnet;

Or. en
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Ændringsforslag 21
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, 
Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Eleonora Evi
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 68 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 68a. opfordrer medlemsstaterne til at 
forbyde transport af dyr over lange 
afstande ved ekstreme vejrforhold, især 
når temperaturerne på afgangs- eller 
bestemmelsesstedet eller på ruten 
forventes at overstige 28 °C, og også i 
frostvejr eller ved meget kraftig vind;

Or. en
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Ændringsforslag 22
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, 
Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
(2018/2110(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 88 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 88a. understreger, at dyr i praksis ikke 
længere er beskyttet af Rådets forordning 
(EF) nr. 1/2005, når de forlader EU, og 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
ændre denne forordning for at forbyde 
transport af levende dyr uden for EU;

Or. en


