
Drodzy Członkowie Parlamentu Europejskiego i Partii Europejskich Socjalistów 

PSOE (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza) jest w trakcie prac nad zatwierdzeniem 
nowego Prawa o Ochronie Zwierząt. 

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na sytuację związaną z tym nowym Prawem o Ochronie 
Zwierząt, którą PSOE zamierza uchwalić w Hiszpanii. Prawo to chroni jedynie zwierzęta 

towarzyszące, natomiast psy wykorzystywane do polowań są całkowicie z niego wykluczone. 
PSOE osiągnęło porozumienie, by pominąć w tym prawie psy używane do polowań (m.in. charty i 

psy podenco), a należą one do najczęściej w Hiszpanii porzucanych, maltretowanych i 
zabijanych (ponad 100 tysięcy każdego roku). 

W tym celu PSOE zwróciła się o poparcie do ugrupowań prawicowych takich jak hiszpańska 
Partia Ludowa (PP) i należąca do skrajnej prawicy narodowo-koserwatywna partii VOX, które 

uległy żądaniom związków łowieckich, a z których to wiele powiązanych jest ze wcześniej 
wspomnianą partią faszystowską (VOX). Nieprzypadkowo były przewodniczący Królewskiego 

Hiszpańskiego Związku Łowieckiego Angel Lopez Maraver jest członkiem partii VOX. 

Jesteście Państwo zapewne świadomi faktu, że wielu obywateli krajów Unii Europejskiej, takich 
jak Szwecja, Finlandia, Niemcy, Holandia, Polska i inni przyjmuje do siebie psy, które były 

maltretowane i porzucane przez hiszpańskich myśliwych każdego roku. 

Rocznie w Hiszpanii porzucanych jest szacunkowo 100 tysięcy psów myśliwskich. Wielu nie da 
się nawet uratować i umierają w nieludzkich warunkach, np. przejechane na drogach, 

wrzucone do studni, przywiązywane do torów kolejowych czy powieszone na drzewach. 

Taka jest rzeczywistość psów myśliwskich w Hiszpanii i dlatego hiszpańskie stowarzyszenie 
„Plataforma NAC. No A La Caza.” od lat apeluje o ustanowienie Narodowego Prawa o Ochronie 

Zwierząt, by chronić wszystkie zwierzęta, a w szczególności psy myśliwskie ze względu na 
całkowity brak nad nimi pieczy i ignorowanie ich przez dotychczasowe ustawodawstwo. 

Opowiadamy się za całkowitym zakazem polowań z psami w Hiszpanii, w celu osiągnięcia tych 
samych standardów co w innych państwach europejskich. Hiszpańska Socjalistyczna Partia 

Robotnicza (PSOE) i Socjalistyczna Partia Kraju Basków - Baskijska Lewica (PSE) nie powinny 
ulegać naciskom skrajnej prawicy i myśliwskiej mniejszości, a mieć na względzie dobro 

zwierząt, a przynajmniej domagać się, by hiszpańscy myśliwi traktowali swoje psy w sposób 
humanitarny. 

Dlatego też prosimy Państwa o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ochrona zwierząt, 
zarówno psów jakich i stworzeń dziko żyjących, osiągnęła w Hiszpanii te same standardy co w 

innych państwach europejskich. Prosimy o poruszenie tematu masakry hiszpańskich psów 
myśliwskich na forum Parlamentu Europejskiego oraz poprzez 

odpowiednie jednostki Komisji Europejskiej. Prosimy o 
uruchomienie wszelkich narzędzi prawnych i legislacyjnych, 
które zmuszą Hiszpanię do powrotu na drogę cywilizowanej 
Europy, w której wszystkie zwierzęta mają ochronę i równe 

prawa – zgodnie z hasłem promowanym przez organizację 
„Plataforma NAC. No A La Caza.”: 

#mismosperrosmismaley 
Te same psy, to samo prawo! 

Dlatego też prosimy o Państwa natychmiastowe wsparcie w 
staraniach, aby PSOE opamiętała się, wycofała poprawkę, która 

przyczyniłaby się do niewyobrażalnego cierpienia psów 
wykorzystywanych do polowań, odcięła się od partykularnych 

interesów oraz wspierania prawicy i skrajnej prawicy, by w 
efekcie wrócić na postępową ścieżkę ochrony praw zwierząt, 



Prosimy o wysyłanie maili do Państwa kolegów z  
Parlamentu Europejskiego, aby wywarli nacisk na PSOE, by zrewidowali oni swoje stanowisko, 

AKTA GROZY   

To materiał dokumentujący 100 najgorszych 
przypadków okrucieństwa i porzucenia w czasie pandemii: 

https://www.eldossierdeloshorrores.org 
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