
AM\1198682EL.docx PE647.521v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

10.2.2020 B9-0088/5

Τροπολογία 5
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Nikolaj Villumsen, Αλέξης Γεωργούλης, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, 
Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις 
αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 
μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις 
αναπαραγωγής μαζικής παραγωγής, τα 
ζώα δεν αντιμετωπίζονται κατά τρόπο 
επαρκή για τις ανάγκες τους, με σοβαρές 
και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία, 
την ευημερία και τη συμπεριφορική 
ανάπτυξη τους·
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Τροπολογία 6
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Αλέξης Γεωργούλης, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, 
Malin Björk, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις 
αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή 
μεταχείριση των ζώων συντροφιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων που 
εκτρέφονται, διατηρούνται και πωλούνται 
με σκοπό να γίνουν κατοικίδια ζώα σε 
νοικοκυριά, των ζώων συντροφιάς που 
χρησιμοποιούνται για διασκέδαση, 
αθλητισμό και εργασία, όπως τα λαγωνικά 
και τα ισπανικά λαγωνικά (galgos), και 
των αδέσποτων ζώων, εξακολουθεί να 
προκαλεί τεράστια ανησυχία σε πολλούς 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
(καλύτερη) αναγνώριση και καταγραφή 
των ζώων συντροφιάς μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα 
ενάντια στην κακή μεταχείριση των ζώων·

IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή 
μεταχείριση των ζώων συντροφιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των ζώων που 
εκτρέφονται, διατηρούνται και πωλούνται 
με σκοπό να γίνουν κατοικίδια ζώα σε 
νοικοκυριά, των ζώων συντροφιάς που 
χρησιμοποιούνται για διασκέδαση, 
αθλητισμό και εργασία, όπως τα λαγωνικά 
και τα ισπανικά λαγωνικά (galgos), και 
των αδέσποτων ζώων, εξακολουθεί να 
προκαλεί τεράστια ανησυχία σε πολλούς 
πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
(καλύτερη) αναγνώριση και καταγραφή 
των ζώων συντροφιάς μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα 
ενάντια στην κακή μεταχείριση των ζώων 
και στην προώθηση της υπεύθυνης 
ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση 
και η καταγραφή αποτελούν βασικές 
συνιστώσες της μη θανατηφόρας και 
ανθρώπινης διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων και της σταδιακής μείωσης των 
πληθυσμών των αδέσποτων ζώων·
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Τροπολογία 7
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Αλέξης Γεωργούλης, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, 
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Tilly Metz

Πρόταση ψηφίσματος B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις 
αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι ένας ενιαίος ορισμός σε 
επίπεδο ΕΕ των εγκαταστάσεων εμπορικής 
εκτροφής μεγάλης κλίμακας, γνωστών και 
ως «μύλων κουταβιών», καθίσταται 
απαραίτητος προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο των 
ζώων συντροφιάς·

10. θεωρεί ότι ένας ενιαίος ορισμός σε 
επίπεδο ΕΕ των εγκαταστάσεων εμπορικής 
εκτροφής μεγάλης κλίμακας, γνωστών και 
ως «μύλων κουταβιών», καθίσταται 
απαραίτητος προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο των 
ζώων συντροφιάς· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την 
απαγόρευση πρακτικών εκτροφής και 
εμπορίας που είναι επιζήμιες για την 
υγεία, την ευημερία και τη 
συμπεριφορική ανάπτυξη των ζώων 
συντροφιάς·
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