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Poslanci EP požadují zřízení eurokomisaře pro dobré životní podmínky 
zvířat  

Rekordní počet 118 poslanců Evropského parlamentu dnes předložil otázku k ústnímu zodpovězení na podporu 
jmenování komisaře EU, který by měl přímo na starost dobré životní podmínky zvířat.  

Jedná se o nejvyšší počet podpisů europoslanců pro tematickou otázku k ústnímu zodpovězení, kterou europoslanci 
předložili v tomto volebním období. Konference předsedů je nyní povolána, aby rozhodla o svém harmonogramu na 
plenárním zasedání, na který by měla Komise odpovědět během příštích tří měsíců, a o jeho přeměně v usnesení. 

Více než 150 poslanců Evropského parlamentu a více než 140 000 občanů nedávno vyjádřilo svou podporu kampani 
#EUforAnimals, kterou podporuje více než čtyřicet organizací na ochranu zvířat v celé EU a která požaduje, aby byla 
věnována větší důležitost dobrým životním podmínkám zvířat tím, že tato odpovědnost bude výslovně zakotvena v 
příslušném generálním ředitelství EU a pracovní pozicí komisaře EU. V současném kontextu by její/jeho odpovědností 
bylo: zdraví, bezpečnost potravin a dobré životní podmínky zvířat. 

Průzkum, který v červnu provedla společnost Ipsos, ukazuje, že 70 % Evropanů si myslí, že by měl existovat komisař 
EU pro dobré životní podmínky zvířat. Zatímco dobré životní podmínky zvířat (welfare) jsou velmi blízké srdci 
evropských občanů, kteří neustále podporují iniciativy zaměřené na zlepšení zacházení se zvířaty, pozornost, které se 
jí dostalo v Bruselu, kolísala v závislosti na prioritách tehdy úřadující Komise.  

Máme štěstí, že v současnosti máme angažovanou Komisi, která zahájila revizi stávajících právních předpisů 
týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a opakovaně oznámila svůj záměr připravit pro nadcházející roky 
ambiciózní zlepšení. Předchozí akce komisí v této oblasti však téměř chyběly. 

„Zájmy a lobování zejména průmyslu, který dlouhodobě zvířata zneužívá v mnoha oblastech, jsou velmi silné a zřízení 
funkce eurokomisaře pro welfare zvířat bude dalším krokem pro zajištění práv zvířat na dobrý život ve vhodných 
podmínkách v Evropské unii“, uvádí Dita Laura Michaličková, Společnost pro zvířata.  

 

 

Podle tiskové zprávy Eurogroup for Animals. 
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