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Propunere de rezoluție a Parlamentului european referitoare la lupta împotriva 

traficului de fildeș spre Europa ca urmare a vânătorii de trofee 

Parlamentul European, 

– având în vedere Convenția CITES1, 

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât vânătoarea de trofee, care vizează în mod principal specii care nu sunt pe cale 

de dispariție sau animale fără funcții reproductive, nu contribuie la dispariția speciilor; 

B. întrucât colaborarea strânsă între țările exportatoare sau importatoare de fildeș este 

foarte importantă, în așa fel încât controlul drastic al ofertei să ducă la scăderea cererii; 

C. întrucât această activitate ajută la dezvoltarea unei economii locale reglementate, 

luptând astfel împotriva practicilor ilegale; 

D. întrucât rolul vânătorii cu respectarea biodiversității este consacrat în Constituția 

namibiană2; 

E. întrucât veniturile din vânătoarea de trofee finanțează conservarea speciilor pe cale de 

dispariție și protejarea rezervelor de traficul de fildeș3; 

1. solicită Comisiei să favorizeze înființarea unor observatoare naționale independente, 

care ar supraveghea distribuirea adecvată a veniturilor obținute din vânătoarea de trofee; 

2. solicită Comisiei să apere, prin flexibilizarea legislației sale, vânătoarea de trofee ca 

instrument de control și luptă împotriva braconajului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului și statelor membre. 

                                                 
1 Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție. 
2 Capitolul 11, Articolul 95, alineatul (1). 
3 De exemplu, în Tanzania, cele 56 de companii de vânătoare finanțează 220 de mașini de teren care parcurg 

peste 8 milioane de kilometri pe an, conduse de patrulele de combatere a braconajului, 


