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Pozmeňujúci návrh  25 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 s (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13s. nalieha na Komisiu, aby zakázala 

metódy zabíjania, ktoré zvieratám 

spôsobujú veľké utrpenie, ako sú 

napríklad omráčenie vodným kúpeľom, 

anestézia oxidom uhličitým, zabíjanie rýb 

bez anestetík a rituálne zabíjanie bez 

anestetík; 
  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 t (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13t. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zakázala prepravu živých zvierat do štátov, 

ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, a 

obmedzila čas prepravy živých zvierat na 

najviac dve hodiny; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 u (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13u. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zakázala bolestivé praktiky, ako napríklad 

nútené kŕmenie kačiek a husí na 

produkciu kačacej alebo husacej pečene 

(foie gras), kupírovanie chvosta a 

brúsenie zobáka, odstraňovanie rohov 

dobytka, chov teliat, ktorým sa podáva 

krmivo s nízkym obsahom železa, v 

klietkach na produkciu bieleho teľacieho 

mäsa a chov králikov, pštrosov, byvolov a 

dromedárov na produkciu mäsa; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

Marlene Mizzi 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Nová stratégia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 v (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13v. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 

zakázala neprirodzené a často bolestivé 

reprodukčné metódy, ako sú napríklad 

výplach embryí, transplantácia embryí 

a hormonálna liečba neplodnosti, a 

zakázala vývoj nových reprodukčných 

metód, ktoré narúšajú nedotknuteľnosť a 

dobré životné podmienky zvierat; 

Or. en 
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