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Poprawka 5
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Nikolaj Villumsen, Alexis Georgoulis, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL
Tilly Metz

Projekt rezolucji B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami 
nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Da. mając na uwadze, że w dużych 
obiektach masowej hodowli zwierzęta nie 
są traktowane w sposób zgodny z ich 
potrzebami, co powoduje poważne i 
długotrwałe konsekwencje dla ich 
zdrowia, dobrostanu i rozwoju 
behawioralnego;
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Poprawka 6
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Alexis Georgoulis, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Malin 
Björk, Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL
Tilly Metz

Projekt rezolucji B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami 
nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że złe 
traktowanie zwierząt domowych, w tym 
zwierząt hodowanych, utrzymywanych i 
sprzedawanych jako zwierzęta domowe, 
zwierzęta towarzyszące człowiekowi 
wykorzystywane do celów rozrywkowych, 
sportowych i zawodowych (np. 
greyhoundy i charty hiszpańskie (galgos)), 
oraz bezpańskich zwierząt stanowi 
poważny problem dla wielu obywateli; 
mając na uwadze, że (lepsza) identyfikacja 
i rejestracja zwierząt domowych może być 
przydatnym narzędziem w walce 
przeciwko nadużyciom wobec zwierząt;

M. mając na uwadze, że złe 
traktowanie zwierząt domowych, w tym 
zwierząt hodowanych, utrzymywanych i 
sprzedawanych jako zwierzęta domowe, 
zwierzęta towarzyszące człowiekowi 
wykorzystywane do celów rozrywkowych, 
sportowych i zawodowych (np. 
greyhoundy i charty hiszpańskie (galgos)), 
oraz bezpańskich zwierząt stanowi 
poważny problem dla wielu obywateli; 
mając na uwadze, że (lepsza) identyfikacja 
i rejestracja zwierząt domowych może być 
przydatnym narzędziem w walce 
przeciwko nadużyciom wobec zwierząt 
oraz w rozwijaniu odpowiedzialnego 
podejścia do posiadania zwierząt 
domowych; mając na uwadze, że 
identyfikacja i rejestracja to kluczowe 
elementy humanitarnego zarządzania 
populacją bezpańskich zwierząt 
polegającego na nieuśmiercaniu ich, a 
także stopniowego zmniejszania tej 
populacji;
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Poprawka 7
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Alexis Georgoulis, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL
Tilly Metz

Projekt rezolucji B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami 
nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że konieczna jest jednolita 
unijna definicja zakrojonej na szeroką 
skalę hodowli komercyjnej, tzw. 
pseudohodowli, aby zaradzić problemowi 
nielegalnego handlu zwierzętami 
domowymi;

10. uważa, że konieczna jest jednolita 
unijna definicja zakrojonej na szeroką 
skalę hodowli komercyjnej, tzw. 
pseudohodowli, aby zaradzić problemowi 
nielegalnego handlu zwierzętami 
domowymi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by podjęły środki 
zakazujące praktyk hodowlanych i 
handlowych szkodliwych dla zdrowia, 
dobrostanu i rozwoju behawioralnego 
zwierząt domowych;

Or. en


