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10.2.2020 B9-0088/5

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz

Návrh uznesenia B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľov pred negatívnymi dôsledkami nezákonného 
obchodovania so spoločenskými zvieratami

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Da. keďže vo veľkovýrobných 
chovateľských zariadeniach sa so 
zvieratami nezaobchádza spôsobom, ktorý 
by bol primeraný ich potrebám, čo má za 
následok vážne a trvalé dôsledky pre ich 
zdravie, dobré životné podmienky a rozvoj 
správania;

Or. en
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10.2.2020 B9-0088/6

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz

Návrh uznesenia B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľov pred negatívnymi dôsledkami nezákonného 
obchodovania so spoločenskými zvieratami

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže zlé zaobchádzanie so 
spoločenskými zvieratami vrátane zvierat 
chovaných, držaných a predávaných na 
účel spoločenských zvierat v 
domácnostiach, spoločenských zvierat 
používaných na zábavu, šport a prácu, ako 
sú napríklad chrty a psy plemena galgo, 
ako aj s túlavými zvieratami naďalej veľmi 
znepokojuje mnohých občanov; keďže 
(lepšia) identifikácia a registrácia 
spoločenských zvierat môže byť užitočným 
nástrojom v boji proti zneužívaniu zvierat;

M. keďže zlé zaobchádzanie so 
spoločenskými zvieratami vrátane zvierat 
chovaných, držaných a predávaných na 
účel spoločenských zvierat v 
domácnostiach, spoločenských zvierat 
používaných na zábavu, šport a prácu, ako 
sú napríklad chrty a psy plemena galgo, 
ako aj s túlavými zvieratami naďalej veľmi 
znepokojuje mnohých občanov; keďže 
(lepšia) identifikácia a registrácia 
spoločenských zvierat môže byť užitočným 
nástrojom v boji proti zneužívaniu zvierat a 
pri podpore zodpovedného vlastníctva 
spoločenských zvierat; keďže identifikácia 
a registrácia sú kľúčovými prvkami 
humánneho zaobchádzania s túlavými 
zvieratami, pri ktorom nedochádza k ich 
usmrteniu, a postupného znižovania počtu 
túlavých zvierat;

Or. en
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10.2.2020 B9-0088/7

Pozmeňujúci návrh 7
Anja Hazekamp, Mick Wallace, Clare Daly, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, 
Alexis Georgoulis, Manuel Bompard, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Dimitrios 
Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Tilly Metz

Návrh uznesenia B9-0088/2020
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľov pred negatívnymi dôsledkami nezákonného 
obchodovania so spoločenskými zvieratami

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že v záujme riešenia 
problému nezákonného obchodovania so 
spoločenskými zvieratami je potrebné, aby 
EÚ vymedzila veľké komerčné 
chovateľské zariadenia t. j. chovateľské 
stanice s nevhodnými podmienkami;

10. domnieva sa, že v záujme riešenia 
problému nezákonného obchodovania so 
spoločenskými zvieratami je potrebné, aby 
EÚ vymedzila veľké komerčné 
chovateľské zariadenia t. j. chovateľské 
stanice s nevhodnými podmienkami; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 
opatrenia s cieľom zakázať chovateľské a 
marketingové praktiky, ktoré sú škodlivé 
pre zdravie, dobré životné podmienky a 
rozvoj správania spoločenských zvierat;

Or. en


