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Pozměňovací návrh  25 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 s (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13s. naléhavě žádá Komisi, aby zakázala 

metody usmrcování, které zvířatům 

způsobují velké utrpení, jako je 

omračování ve vodní lázni, anestezie 

oxidem uhličitým, zabíjení ryb bez použití 

anestetik a rituální porážka bez použití 

anestetik; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  26 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 t (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13t. naléhavě žádá Komisi, aby zakázala 

převoz živých zvířat do zemí mimo EU a 

aby omezila dobu převozu živých zvířat na 

maximálně dvě hodiny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  27 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

za skupinu S&D 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 u (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13u. naléhavě žádá Komisi, aby zakázala 

bolestivé praktiky, jako je nucené 

vykrmování kachen a hus pro výrobu foie 

gras, krácení ocasů, ořezávání zobáků a 

odnímání rohů u dobytka, chov telat 

v klecích při podávání stravy s nízkým 

obsahem železa za účelem získání bílého 

telecího masa a chov králíků, pštrosů, 

buvolů a velbloudů jednohrbých za 

účelem produkce masa; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 v (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13v. naléhavě žádá Komisi, aby zakázala 

nepřirozené a často bolestivé reprodukční 

metody, jako je získávání embryí 

výplachem, transplantace embryí a 

hormonální léčba neplodnosti, a aby 

zakázala vyvíjení nových reprodukčních 

metod, které by narušovaly integritu a 

dobré životní podmínky zvířat; 

Or. en 
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