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Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Tilly Metz

Propunere de rezoluție B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale 
comerțului ilegal cu animale de companie

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Da. întrucât în unitățile de creștere de 
mari dimensiuni, orientate către producția 
în masă, animalele nu sunt tratate într-un 
mod adecvat nevoilor lor, acest lucru 
având consecințe grave și de durată 
pentru sănătatea, bunăstarea și 
dezvoltarea lor comportamentală;
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Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL
Tilly Metz

Propunere de rezoluție B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale 
comerțului ilegal cu animale de companie

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât maltratarea animalelor de 
companie, inclusiv a animalelor crescute, 
ținute și vândute cu scopul de a deveni 
animale de companie în gospodării, a 
animalelor de companie folosite pentru 
divertisment, sport și muncă, precum ogarii 
și ogarii spanioli și a animalelor fără stăpân 
rămâne o preocupare majoră a multor 
cetățeni; întrucât identificarea și 
înregistrarea (mai bună) a animalelor de 
companie poate fi un instrument util în 
lupta împotriva abuzurilor asupra 
animalelor;

M. întrucât maltratarea animalelor de 
companie, inclusiv a animalelor crescute, 
ținute și vândute cu scopul de a deveni 
animale de companie în gospodării, a 
animalelor de companie folosite pentru 
divertisment, sport și muncă, precum ogarii 
și ogarii spanioli și a animalelor fără stăpân 
rămâne o preocupare majoră a multor 
cetățeni; întrucât identificarea și 
înregistrarea (mai bună) a animalelor de 
companie poate fi un instrument util în 
lupta împotriva abuzurilor asupra 
animalelor și în promovarea deținerii 
responsabile de animale de companie; 
întrucât identificarea și înregistrarea 
reprezintă componente esențiale pentru 
gestionarea neletală și în mod uman a 
animalelor fără stăpân, precum și pentru 
reducerea treptată a populațiilor de 
animale fără stăpân;
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Amendamentul 7
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Alexis Georgoulis, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
Tilly Metz

Propunere de rezoluție B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale 
comerțului ilegal cu animale de companie

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că, pentru combaterea 
comerțului ilegal cu animale de companie, 
este necesară o definiție uniformă la 
nivelul UE a unităților de creștere de mari 
dimensiuni, cunoscute sub denumirea de 
„fabrici de căței”;

10. consideră că, pentru combaterea 
comerțului ilegal cu animale de companie, 
este necesară o definiție uniformă la 
nivelul UE a unităților de creștere de mari 
dimensiuni, cunoscute sub denumirea de 
„fabrici de căței”; invită Comisia și statele 
membre să ia măsuri pentru a interzice 
practicile de creștere și comercializare 
care dăunează sănătății, bunăstării și 
dezvoltării comportamentale a animalelor 
de companie;
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