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Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL
Tilly Metz

Proposta de resolução B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Proteção do mercado interno e dos direitos dos consumidores da UE das consequências 
negativas do comércio ilegal de animais de companhia

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 D-A. Considerando que, em instalações 
de reprodução em grande escala, os 
animais não são tratados de forma 
adequada às suas necessidades, o que tem 
consequências graves e duradouras para 
a sua saúde e o seu bem-estar e 
desenvolvimento comportamental;
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Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL
Tilly Metz

Proposta de resolução B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Proteção do mercado interno e dos direitos dos consumidores da UE das consequências 
negativas do comércio ilegal de animais de companhia

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que a questão dos 
maus-tratos a animais de companhia, 
incluindo a animais criados, mantidos e 
vendidos para se tornarem animais de 
companhia de agregados familiares, a 
animais de companhia utilizados para 
entretenimento, desporto e trabalho, como 
galgos, e a animais errantes, continua a ser 
uma grande preocupação para muitos 
cidadãos; que uma (melhor) identificação e 
registo dos animais de companhia pode ser 
uma ferramenta útil na batalha contra os 
maus-tratos a animais;

M. Considerando que a questão dos 
maus-tratos a animais de companhia, 
incluindo a animais criados, mantidos e 
vendidos para se tornarem animais de 
companhia de agregados familiares, a 
animais de companhia utilizados para 
entretenimento, desporto e trabalho, como 
galgos, e a animais errantes, continua a ser 
uma grande preocupação para muitos 
cidadãos; que uma (melhor) identificação e 
registo dos animais de companhia pode ser 
uma ferramenta útil na batalha contra os 
maus-tratos a animais e na promoção de 
comportamentos responsáveis por parte 
dos donos de animais de estimação; que a 
identificação e o registo são elementos 
fundamentais de uma gestão não letal e 
humana dos animais errantes e de uma 
redução gradual das populações de tais 
animais;
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Alteração 7
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Alexis Georgoulis, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
Tilly Metz

Proposta de resolução B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Proteção do mercado interno e dos direitos dos consumidores da UE das consequências 
negativas do comércio ilegal de animais de companhia

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Considera que uma definição 
uniforme a nível da UE das instalações de 
reprodução comercial em grande escala, 
denominadas puppy mills («fábricas de 
cachorros»), é essencial para combater o 
comércio ilegal de animais de companhia;

10. Considera que uma definição 
uniforme a nível da UE das instalações de 
reprodução comercial em grande escala, 
denominadas puppy mills («fábricas de 
cachorros»), é essencial para combater o 
comércio ilegal de animais de companhia; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a 
tomarem medidas para proibir práticas de 
criação e comercialização que sejam 
prejudiciais para a saúde, o bem-estar e o 
desenvolvimento comportamental dos 
animais de companhia;

Or. en


