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Τροπολογία 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική 
Δικαιοσύνη του Μαΐου 2013, το οποίο 
καλεί τα έθνη του κόσμου να θεωρήσουν 
την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων
ειδών και δασών σοβαρή μορφή
οργανωμένου εγκλήματος και να την 
εντάξουν κατ' αυτόν τον τρόπο στο ίδιο 
επίπεδο με την εμπορία ανθρώπων και τη 
διακίνηση ναρκωτικών·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική 
Δικαιοσύνη του Απριλίου 2013, το οποίο
επικυρώθηκε από το Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων 
Εθνών τον Ιούλιο του 2013 και το οποίο
καλεί «τα κράτη μέλη του να θεωρούν την 
παράνομη εμπορία ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας ως σοβαρό έγκλημα όταν 
εμπλέκονται ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος» και να την εντάξουν κατ' 
αυτόν τον τρόπο στο ίδιο επίπεδο με την 
εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση 
ναρκωτικών·

Or. en

Τροπολογία 2
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έρευνα της Ιντερπόλ 
και του Διεθνούς Ταμείου Προστασίας των 
Ζώων (IFAW) για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
ελεφαντόδοντου εντός της ΕΕ, στην οποία 
επισημαίνεται ότι η καταστολή της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών 
στο διαδίκτυο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο 
και ζητείται η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ, η 
οποία θα ρυθμίζει το εμπόριο άγριων 
ειδών·

(Δεν αφορά την ελληνική έκδοση.)



PE522.971v01-00 4/47 AM\1009048EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του που 
εγκρίθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2013 
σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους για 
την 16η συνάντηση της Διάσκεψης των 
Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για 
το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας 
και χλωρίδας που απειλούνται με 
εξαφάνιση (CITES), η οποία διεξάχθηκε 
στην Μπανγκόκ το Μάρτιο του 2013 
(2012/2838)·

(Δεν αφορά την ελληνική έκδοση.)

Or. en

Τροπολογία 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα της 
Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών
(Cop16) της Σύμβασης CITES που 
διεξάχθηκε το Μάρτιο του 2013 στην 
Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην οποία τα 
μέρη συμφώνησαν ως προς ορισμένες 
συγκεκριμένες δράσεις κατά της 
λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας 
άγριων ειδών·

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα της 16ης 
συνεδρίασης της Διάσκεψης των 
Συμβαλλόμενων Μερών (Cop16) της 
Σύμβασης CITES που διεξάχθηκε το 
Μάρτιο του 2013 στην Μπανγκόκ της 
Ταϊλάνδης, στην οποία τα μέρη 
συμφώνησαν ως προς ορισμένες 
συγκεκριμένες δράσεις κατά της 
λαθροθηρίας και της παράνομης εμπορίας 
άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποφάσεων 16.39-16.40 και των 
αποφάσεων 16.78-16.83·
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Τροπολογία 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση 
της Ειδικής Επιτροπής για το 
οργανωμένο έγκλημα του Αυγούστου
2013, ιδίως την παράγραφο 143·

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το
οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες (2013/2107(INI)), ιδίως την 
παράγραφο 127, καθώς και το ψήφισμά 
του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το 
οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη 
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες (ενδιάμεση έκθεση) 
(2012/2117(INI)·

Or. en

Τροπολογία 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 155 
(2011) της Μόνιμης Επιτροπής της 
Σύμβασης της Βέρνης σχετικά με την 
παράνομη θανάτωση, παγίδευση και 
εμπορία άγριων πτηνών, η οποία 
εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2011, και 
τον μετέπειτα χάρτη πορείας της 
Επιτροπής για την εξάλειψη της 
παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και 
εμπορίας πτηνών (12/2012)·

Or. en
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Τροπολογία 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις πρόσφατες 
πρωτοβουλίες των ΗΠΑ, των Φιλιππίνων 
και της Γκαμπόν για καταστροφή των 
αποθεμάτων παράνομου ελεφαντόδοντου 
για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή 
γνώμη σχετικά με την αυξημένη ζήτηση 
ελεφαντόδοντου, το αυξημένο επίπεδο 
παράνομου εμπορίου και λαθροθηρίας 
και το στόχο να καταπολεμήσουν την 
εμπορία άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 8
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση 11 
αρχηγών αφρικανικών κρατών στα οποία 
υπάρχουν ελέφαντες της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο 
δέσμευσης της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας Κλίντον για ανάληψη 
δράσης για την εταιρική σχέση «Σώστε 
τους ελέφαντες της Αφρικής», με την 
οποία καλούν άλλες χώρες να
«καθιερώσουν ή να επανεισάγουν εθνικά 
μορατόρια για όλες τις εμπορικές 
εισαγωγές, εξαγωγές και εγχώριες 
πωλήσεις και αγορές χαυλιοδόντων και 
προϊόντων ελεφαντόδοντου, έως ότου οι 
πληθυσμοί άγριου ελέφαντα δεν 
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απειλούνται πλέον»·

Or. en

Τροπολογία 9
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών, 
από τη λαθροθηρία μέχρι τη διακίνηση 
παράνομων προϊόντων και παραγώγων 
άγριων ειδών και την παράνομη πώληση 
και χρήση των προϊόντων αυτών σε χώρες 
κατανάλωσης, αποτελεί μια δραστηριότητα 
οργανωμένου εγκλήματος που διαρκώς 
αναπτύσσεται·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών, 
από τη λαθροθηρία μέχρι τη διακίνηση 
παράνομων προϊόντων και παραγώγων 
άγριων ειδών και την παράνομη πώληση 
και χρήση των προϊόντων αυτών σε χώρες 
κατανάλωσης, αποτελεί μια δραστηριότητα 
οργανωμένου εγκλήματος που διαρκώς 
αναπτύσσεται, με αξία τουλάχιστον 19 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος, και 
η οποία αποτελεί πλέον την τέταρτη 
μεγαλύτερη παράνομη δραστηριότητα 
στην κόσμο μετά τη διακίνηση 
ναρκωτικών, την παραχάραξη και την 
εμπορία ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών,
από τη λαθροθηρία μέχρι τη διακίνηση
παράνομων προϊόντων και παραγώγων 
άγριων ειδών και την παράνομη πώληση 
και χρήση των προϊόντων αυτών σε χώρες 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών,
περιλαμβανομένης της λαθροθηρίας, της 
παράνομης υλοτόμησης, της διακίνησης
παράνομων προϊόντων και παραγώγων 
άγριων ειδών και της παράνομης 
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κατανάλωσης, αποτελεί μια
δραστηριότητα οργανωμένου εγκλήματος
που διαρκώς αναπτύσσεται·

πώλησης και χρήσης των προϊόντων 
αυτών σε χώρες κατανάλωσης, αποτελεί
πλέον μια σοβαρή μορφή διεθνικού
οργανωμένου εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 11
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
έχει καταστεί σοβαρή απειλή για την 
ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, την 
οικονομία, τους φυσικούς πόρους και την 
πολιτισμική κληρονομιά πολλών χωρών 
και ότι η έκταση της απόκρισης που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των απειλών αυτών συχνά 
υπερβαίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα 
των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για 
θέματα περιβάλλοντος ή άγριων ειδών, ή 
μιας μόνο χώρας ή περιφέρειας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
έχει καταστεί σοβαρή απειλή για την 
ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, την 
οικονομία, την επιβίωση των τοπικών 
κοινωνιών, τους φυσικούς πόρους και την 
πολιτισμική κληρονομιά πολλών χωρών 
και ότι η έκταση της απόκρισης που 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των απειλών αυτών συχνά 
υπερβαίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα 
των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για 
θέματα περιβάλλοντος ή άγριων ειδών, ή 
μιας μόνο χώρας ή περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 12
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη 
εμπορία άγριων ειδών συνιστά σημαντική 
απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια, 
το κράτος δικαίου και την παγκόσμια 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη 
εμπορία άγριων ειδών δεν συνιστά απλώς
σημαντική απειλή για την ασφάλεια, το 
κράτος δικαίου και την ανάπτυξη των 
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ανάπτυξη· τοπικών κοινοτήτων όπου εξαντλούνται 
οι πόροι άγριων ειδών, άλλα επίσης για 
την ειρήνη και την ασφάλεια των εθνών 
και των περιοχών όπου βρίσκονται οι 
κοινότητες αυτές και την παγκόσμια 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 13
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη 
εμπορία άγριων ειδών συνιστά σημαντική 
απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια, το 
κράτος δικαίου και την παγκόσμια 
ανάπτυξη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη 
εμπορία άγριων ειδών συνιστά σημαντική 
απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια, το 
κράτος δικαίου και την παγκόσμια 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 14
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων 
ειδών απαιτεί συντονισμένη απόκριση σε 
παγκόσμια κλίμακα και σε επίπεδο
αρχηγών κρατών, καθώς και ορθή χρήση 
των μέσων επιβολής του νόμου μέσω του 
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας εις βάρος άγριων 
ειδών απαιτεί συντονισμένη απόκριση σε 
παγκόσμια κλίμακα και στο ανώτατο 
πολιτικό επίπεδο, καθώς και
αποτελεσματική χρήση των μέσων για την 
ενίσχυση της επιβολής του νόμου και των 
συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης·

Or. en
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Τροπολογία 15
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών απαιτεί επίσης 
συντονισμένη απόκριση των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 16
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα 
χρήματα που προέρχονται από την
εμπορία προϊόντων άγριων ειδών
επωφελούνται συχνά διεθνείς 
εγκληματικές οργανώσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη
εμπορία άγριων ειδών συχνά αφορά 
δίκτυα διεθνικού οργανωμένου 
εγκλήματος και χρησιμοποιείται από 
τέτοιου είδους δίκτυα ως πηγή εσόδων·

Or. en

Τροπολογία 17
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τους 
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χρήματα που προέρχονται από την 
εμπορία προϊόντων άγριων ειδών 
επωφελούνται συχνά διεθνείς 
εγκληματικές οργανώσεις·

πόρους που προέρχονται από την εμπορία 
προϊόντων άγριων ειδών επωφελούνται 
συχνά διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις
και ομάδες ανταρτών μαχητών·

Or. en

Τροπολογία 18
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο η 
ζήτηση για προϊόντα άγριων ειδών 
παραμένει υψηλή και η προσπάθεια 
εφαρμογής του νόμου είναι μικρή, το 
νόμιμο εμπόριο θα συνεχίσει να 
χρησιμεύει ως προπέτασμα για το 
παράνομο εμπόριο και να ευνοεί τη 
λαθροθηρία·

Or. en

Τροπολογία 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποτελεί σημαντική αγορά και διαδρομή 
διέλευσης του παράνομου εμπορίου 
άγριων ειδών· τονίζει ότι η Ευρωπόλ 
εκτιμά ότι «τα ποσά που δημιουργεί το 
εμπόριο απειλούμενων ειδών ...
κυμαίνονται από 18 έως 26 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και η ΕΕ 
αντιπροσωπεύει τη σπουδαιότερη ανά τον 
κόσμο αγορά προορισμού των προϊόντων 

1. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποτελεί σημαντική αγορά και διαδρομή 
διέλευσης του παράνομου εμπορίου 
άγριων ειδών· τονίζει ότι η Ευρωπόλ 
εκτιμά ότι τα ποσά που δημιουργεί το 
εμπόριο απειλούμενων ειδών κυμαίνονται 
από 18 έως 26 δισεκατομμύρια ευρώ 
ετησίως και η ΕΕ αντιπροσωπεύει τη 
σπουδαιότερη ανά τον κόσμο αγορά 
προορισμού των προϊόντων αυτών·
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αυτών»·

Or. en

Τροπολογία 20
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. λαμβάνει υπόψη ότι στόχος της CITES 
είναι να διασφαλιστεί ότι το διεθνές 
εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν 
αποτελεί απειλή για την επιβίωση των 
άγριων ειδών·

2. υπογραμμίζει ότι στόχος της CITES 
είναι να διασφαλιστεί ότι το διεθνές 
εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν 
αποτελεί απειλή για την επιβίωση των 
άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. γνωρίζει ότι το παράνομο εμπόριο 
προϊόντων άγριων ειδών μόνο στο 
διαδίκτυο εκτιμήθηκε το Φεβρουάριο του 
2011 στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως από την έκθεση της Global 
Financial Integrity με τίτλο «Το διεθνές 
έγκλημα στον αναπτυσσόμενο κόσμο»·

3. ανησυχεί για το γεγονός ότι το 
παράνομο εμπόριο προϊόντων άγριων 
ειδών μόνο στο διαδίκτυο εκτιμήθηκε το 
Φεβρουάριο του 2011 στα 10 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από την 
έκθεση της Global Financial Integrity με 
τίτλο «Το διεθνές έγκλημα στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο»·

Or. en

Τροπολογία 22
Inese Vaidere
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες 
διασυνδέσεις μεταξύ ατόμων και 
χρημάτων που συνδέονται με το εμπόριο 
άγριων ειδών και άλλες μορφές 
οργανωμένης εγκληματικής 
δραστηριότητας·

4. εκφράζει ανησυχία για τις αυξανόμενες 
διασυνδέσεις μεταξύ ατόμων και 
χρημάτων που συνδέονται με το εμπόριο 
άγριων ειδών και άλλες μορφές 
οργανωμένης εγκληματικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης 
της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, 
της διαφθοράς και της απάτης, καθώς 
και της μαχητικής δράσης και της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. γνωρίζει ότι οι ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος, ιδίως εκείνες με δυνατότητες 
στο λαθρεμπόριο, ελκύονται από την 
εμπορία άγριων ειδών λόγω των ελλιπών
ικανοτήτων επιβολής και εφαρμογής του 
νόμου, των υψηλών κερδών και των μη 
αυστηρών ποινών·

5. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως 
εκείνες με δυνατότητες στο λαθρεμπόριο, 
ελκύονται από την εμπορία άγριων ειδών 
λόγω της έλλειψης ικανοτήτων επιβολής 
και εφαρμογής του νόμου και λόγω των 
υψηλών κερδών και των μη αυστηρών 
ποινών·

Or. en

Τροπολογία 24
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. τονίζει ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη επιθυμούν να 
διαδραματίσουν πραγματικά ηγετικό 
ρόλο στην προστασία των απειλούμενων 
ειδών, δεν πρέπει να θεωρείται επείγουσα 
μόνο η ενεργός και φιλόδοξη υποστήριξη 
των διεθνών διαπραγματεύσεων, αλλά 
και η δημιουργία του πλέον κατάλληλου 
νομικού πλαισίου και των προϋποθέσεων 
υλοποίησης, που θα διασφαλίζουν ότι 
παύουν να υφίστανται τα νομικά κενά που 
εξυπηρετούν αυτό το παράνομο εμπόριο 
εντός των συνόρων τους·
(Ο ηγετικός ρόλος που επιθυμεί να 
διαδραματίσει η ΕΕ δεν συνάδει με τους 
υφιστάμενους ισχυρισμούς περί κρατών 
μελών και ευρωπαίων πολιτών που 
χρησιμοποιούνται ως μεσάζοντες για τη 
μεταφορά κεράτων ρινόκερου από το 
Βιετνάμ και άλλες χώρες και την 
εκτιμώμενη αξία του εμπορίου αυτού.)

Or. en

Τροπολογία 25
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το 
φαινόμενο της λαθροθηρίας διαφόρων 
ειδών άγριας ζωής υπάρχει και στο 
έδαφος της ΕΕ και ότι σήμερα 
εξακολουθούν να σκοτώνονται, να 
συλλαμβάνονται, να κρατούνται 
παρανόμως και να τίθενται στο εμπόριο 
σπάνια είδη, ακόμη και ειδικά 
προστατευόμενα είδη που κινδυνεύουν να 
εκλείψουν και  απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
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(οδηγία για τους οικοτόπους) και το 
παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ 
(οδηγία για τα πτηνά)·

Or. it

Τροπολογία 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, 
χωρίς καθυστέρηση, ένα σχέδιο δράσης 
της ΕΕ κατά του εγκλήματος που αφορά 
άγρια είδη και της εμπορίας των ειδών 
αυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς 
στόχους και χρονοδιαγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. λαμβάνει γνώση πρόσφατης έκθεσης 
της TRAFFIC, η οποία αποδεικνύει ότι η 
ΕΕ αποτελεί σημαντικό προορισμό 
διέλευσης των παράνομων προϊόντων 
άγριων ειδών () και, για το λόγο αυτό, 
κατέχει προνομιούχο θέση όσον αφορά τον 
έλεγχο του εμπορίου αυτού·

7. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ αποτελεί 
σημαντικό προορισμό διέλευσης των 
παράνομων προϊόντων άγριων ειδών, όπως 
καταδεικνύεται σε πρόσφατη έκθεση της 
TRAFFIC1, και, για το λόγο αυτό, κατέχει 
προνομιούχο θέση όσον αφορά τον έλεγχο 
του εμπορίου αυτού·
__________________
1

http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf
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/Overview%20significant%20seizures.pdf

Or. en

Τροπολογία 28
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. λαμβάνει γνώση πρόσφατης έκθεσης της 
TRAFFIC, η οποία αποδεικνύει ότι η ΕΕ 
αποτελεί σημαντικό προορισμό διέλευσης 
των παράνομων προϊόντων άγριων ειδών () 
και, για το λόγο αυτό, κατέχει προνομιούχο 
θέση όσον αφορά τον έλεγχο του εμπορίου 
αυτού·

7. λαμβάνει γνώση πρόσφατης έκθεσης της 
TRAFFIC, η οποία αποδεικνύει ότι η ΕΕ 
αποτελεί σημαντικό προορισμό διέλευσης 
των παράνομων προϊόντων άγριων ειδών, 
όπως είναι το ελεφαντόδοντο και ζώντα 
ζώα, () και, για το λόγο αυτό, κατέχει 
προνομιούχο θέση όσον αφορά τον έλεγχο 
του εμπορίου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
μορατόρια σε όλες τις εμπορικές 
εισαγωγές, εξαγωγές και εγχώριες 
πωλήσεις και αγορές χαυλιοδόντων και 
ακατέργαστων ή κατεργασμένων 
προϊόντων ελεφαντόδοντου έως ότου οι
πληθυσμοί άγριου ελέφαντα δεν 
απειλούνται πλέον από λαθροθηρία·

Or. en
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Τροπολογία 30
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν με τα άλλα συμβαλλόμενα 
μέρη της CITES για να δώσουν ένα 
σαφές μήνυμα κατά της εμπορίας άγριων 
ειδών και της ζήτησης παράνομων 
προϊόντων άγριων ειδών καταστρέφοντας 
τα αποθέματά παράνομου 
ελεφαντόδοντου·

Or. en

Τροπολογία 31
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως τη σύσταση αριθ. 2007/425/ΕΚ 
της Επιτροπής, σχετικά με τον 
προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την προστασία των ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους· συνιστά στα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την άμεση 
κατάσχεση παρακρατηθέντων ειδών για 
την καλύτερη εφαρμογή της CITES και 
την προστασία της καλής διαβίωσης των 
ζώντων ζώων·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως τη σύσταση αριθ. 2007/425/ΕΚ 
της Επιτροπής, σχετικά με τον 
προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την προστασία των ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους· συνιστά στα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την άμεση 
κατάσχεση των ειδών που κρατούνται 
παρανόμως για την καλύτερη εφαρμογή 
της CITES και την διασφάλιση της καλής 
διαβίωσης των ζώντων ζώων

Or. it
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Τροπολογία 32
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως τη σύσταση αριθ. 2007/425/ΕΚ 
της Επιτροπής, σχετικά με τον 
προσδιορισμό σειράς δράσεων με σκοπό 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την προστασία των ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους· συνιστά στα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν για την άμεση 
κατάσχεση παρακρατηθέντων ειδών για 
την καλύτερη εφαρμογή της CITES και 
την προστασία της καλής διαβίωσης των 
ζώντων ζώων·

(Δεν αφορά την ελληνική έκδοση.)

Or. en

Τροπολογία 33
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 a. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
με τη Μόνιμη Επιτροπή της CITES όσον 
αφορά την απόφαση 16.47 της CoP16 
σχετικά με διατάξεις για τον 
εξορθολογισμό της διάθεσης των 
παρανόμως διακινηθέντων και 
κατασχεθέντων ειδών, με στόχο την 
εξασφάλιση συντονισμένων προσεγγίσεων 
για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον 
ταχύ επαναπατρισμό κατασχεθέντων 
ζώντων ζώων·

Or. en
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Τροπολογία 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει την 
εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών στο 
πλαίσιο της σύστασης αριθ. 2007/425/ΕΚ 
της Επιτροπής, ούτως ώστε τα κράτη μέλη 
με τις κατώτατες ποινές να μην
αποτελέσουν κενό στο σύστημα·

9. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον 
δικαστικό τομέα στην ΕΕ μέσω 
μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης, 
ικανοτήτων και πόρων, για να 
διασφαλιστεί ότι οι διώξεις για παράνομη 
εμπορία άγριων ειδών διεξάγονται 
αποτελεσματικά, με πλήρη τήρηση του 
νόμου, και ότι στους εγκληματίες εις 
βάρος άγριων ειδών επιβάλλονται ποινές 
αντίστοιχες της σοβαρότητας των 
εγκλημάτων τους· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή να απλοποιήσει την εναρμόνιση 
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της 
σύστασης αριθ. 2007/425/ΕΚ της 
Επιτροπής, ούτως ώστε τα κράτη μέλη με 
τις κατώτατες ποινές να μην χρησιμεύσουν 
ως προτιμώμενο σημείο εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 35
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
και να εποπτεύει διεξοδικά τα σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2008/99/ΕΚ 
για την ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος, διότι ακόμη και σήμερα 
σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
προβλέπονται αποτελεσματικές ποινικές 
κυρώσεις που ορίζει η οδηγία για 
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εκείνους που σκοτώνουν καταστρέφουν, 
κατέχουν ή συλλέγουν προστατευόμενα 
είδη της πανίδας και χλωρίδας·

Or. it

Τροπολογία 36
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες 
που εκφράζονται στο ψήφισμα των 
Ηνωμένων Εθνών του Μαΐου 2013, όπου 
περιλαμβάνεται η εγκληματικότητα εις 
βάρος των δασών, ζητεί την επανεξέταση 
των ισχυόντων μέσων της ΕΕ σχετικά με 
την παράνομη εμπορία ξυλείας και άλλων 
πράξεων που αφορούν τα δάση, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι 
επαρκή και αποτελεσματικά για την 
αντιμετώπιση των σημαντικών ποσοστών 
παράνομου εμπορίου που καταγράφονται 
επί του παρόντος στην Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 37
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά το καθεστώς των κυρώσεων 
εναντίον εκείνων που κάνουν εμπόριο, 
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συλλέγουν, συλλαμβάνουν ή κατέχουν 
προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας·
Αυτή η διαφορετική μεταχείριση από 
κράτος μέλος σε κράτος μέλος όσον 
αφορά τις κυρώσεις  συχνά επηρεάζει 
αρνητικά την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων ελέγχου και την 
αποτελεσματικότητα των υπευθύνων για 
τους ελέγχους εντός των επιμέρους 
κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 38
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί κατάλληλες κυρώσεις για 
παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την αποτροπή της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών 
και ζητεί επίσης να ληφθεί υπόψη η 
αγοραστική αξία των ειδών, η αξία 
διατήρησης των εμπλεκόμενων ειδών και η 
οικονομική επιβάρυνση που απορρέει·

10. ζητεί κατάλληλες κυρώσεις για 
παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την αποτροπή της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών 
και ζητεί επίσης να ληφθεί υπόψη η 
αγοραστική αξία των ειδών, η αξία 
διατήρησης των εμπλεκόμενων ειδών και η 
οικονομική επιβάρυνση που απορρέει·
ζητεί να καθοριστεί ένα σύστημα που να 
προβλέπει την επικαιροποίηση και την 
προσαρμογή των ποσών των κυρώσεων 
στην πάροδο του χρόνου·

Or. it

Τροπολογία 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2008/99 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω του ποινικού δικαίου εναρμονίζει 
τους ορισμούς των αδικημάτων που 
σχετίζονται με το έγκλημα εις βάρος 
άγριων ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
υπογραμμίζει επίσης ότι η οδηγία απαιτεί 
από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις· καλεί, επομένως, 
τα κράτη μέλη να καθιερώσουν αμελλητί 
κατάλληλα επίπεδα ποινών για την 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να στηρίξουν την παροχή 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης για όλη την 
αλυσίδα επιβολής του νόμου στο πλαίσιο 
σχετικών υφιστάμενων χρηματοδοτικών 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν όλα τα σχετικά 
ευρωπαϊκά και εγχώρια μέσα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος, της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές ενέργειες και της 
κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων για 
την καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
εις βάρος άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 42
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 δ. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
τηρούν το ψήφισμα της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του 
Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη 
του Απριλίου 2013, ενημερώνοντας τη 
νομοθεσία τους, ούτως ώστε να 
διασφαλίσουν ότι το εμπόριο άγριων 
ειδών χλωρίδας και πανίδας με τη 
συμμετοχή ομάδων οργανωμένου 
εγκλήματος αποτελεί ποινικό αδίκημα και 
τιμωρείται με φυλάκιση έως τεσσάρων 
ετών ή και περισσότερο, για να μπορεί η 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος 
να χρησιμοποιηθεί ως βάση για διεθνή 
συνεργασία και αμοιβαία νομική βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 43
Andrea Zanoni
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή και την κατοχή θηρευτικών 
τροπαίων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 44
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ και να απαιτούν άδεια για 
την εισαγωγή τροπαίων από όλα τα είδη 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β 
των διατάξεων αυτών· ;

Or. en
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Τροπολογία 45
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την
αναθεώρηση των νομικών διατάξεων της 
ΕΕ που διέπουν την εισαγωγή θηρευτικών 
τροπαίων στα κράτη μέλη της ΕΕ και να 
απαιτούν άδεια για την εισαγωγή 
τροπαίων από όλα τα είδη που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β των 
διατάξεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 46
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ με στόχο την 
απαγόρευση της εισαγωγής θηρευτικών 
τροπαίων στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 47
Véronique Mathieu Houillon, Sophie Auconie, Christa Klaß, Christofer Fjellner, Pilar 
Ayuso, Philippe Juvin, Mairead McGuinness, Sergio Berlato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. γνωρίζει ότι η καταστρεπτική και 
ανήθικη θήρα τροπαίων έχει προκαλέσει 
μεγάλης κλίμακας εξασθένηση των 
απειλούμενων ειδών που περιλαμβάνονται 
στα Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των νομικών 
διατάξεων της ΕΕ που διέπουν την 
εισαγωγή θηρευτικών τροπαίων στα 
κράτη μέλη της ΕΕ·

12. γνωρίζει ότι η λαθροθηρία και κάποια 
μορφή κυνηγιού αντίθετη με την 
δεοντολογία, που δεν επιτρέπει τη 
βιωσιμότητα των ειδών που τίθενται στο 
εμπόριο διεθνώς, έχει προκαλέσει μεγάλης 
κλίμακας εξασθένηση των απειλούμενων 
ειδών που περιλαμβάνονται στα 
Προσαρτήματα Ι και ΙΙ της CITES και 
καλεί άμεσα τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη το στοιχείο αυτό στο πλαίσιο μιας 
ενδεχόμενης αναθεώρησης των νομικών 
διατάξεων που διέπουν το εμπόριο άγριας 
πανίδας·

Or. fr

Τροπολογία 48
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. ζητεί να υπάρξει πρόβλεψη για 
κέντρα αποκατάστασης άγριων ζώων σε 
κάθε κράτος μέλος, για την φιλοξενία, τη 
θεραπεία, την αποκατάσταση και, 
ενδεχομένως, την απελευθέρωση στο 
φυσικό περιβάλλον, σε ένα κατάλληλο 
φυσικό πλαίσιο, των αγρίων ζώων που 
έχουν κατασχεθεί από τα διοικητικά 
όργανα ελέγχου·

Or. it
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Τροπολογία 49
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 α. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
επανεξετάσουν τις παραμέτρους 
σύμφωνα με τις οποίες οι νομοθεσίες τους 
επιτρέπουν δραστηριότητες όπως το 
κυνήγι ως αθλητική δραστηριότητα, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το 
κυνήγι αυτό πραγματοποιείται 
αποκλειστικά για λόγους ελέγχου των 
ειδών ή για λόγους που συνδέονται με την 
ισορροπία του οικοσυστήματος που 
διαβιούν τα είδη αυτά·

Or. es

Τροπολογία 50
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 β. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τους ελέγχους που κάθε 
κράτος μέλος ασκεί στα αεροδρόμια 
"ήσσονος σημασίας", προκειμένου να 
αποφευχθούν τα "αδύνατα σημεία 
εισόδου" από τα οποία ενδεχομένως 
φθάνουν παράνομα από το εξωτερικό 
άγρια είδη που συχνά δεν υπόκεινται σε 
επαρκή και κατάλληλο έλεγχο εκ μέρους 
των τοπικών αρχών·

Or. it
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Τροπολογία 51
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης 
Μονάδας για την εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ για τη 
συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών, 
καθώς και για το συντονισμό των ερευνών, 
οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια 
πιο στρατηγική προσέγγιση·

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης 
Μονάδας για την εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ, με 
επαρκές και καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό και κατάλληλη χρηματοδότηση,
για τη συγκέντρωση και ανάλυση 
πληροφοριών, καθώς και για το 
συντονισμό των ερευνών, οι οποίες θα 
πρέπει να οδηγήσουν σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 52
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης 
Μονάδας για την εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ για τη 
συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών, 
καθώς και για το συντονισμό των ερευνών, 
οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια 
πιο στρατηγική προσέγγιση·

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης 
Μονάδας για την εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ, με 
πλήρεις εξουσίες και διακρατικές 
αρμοδιότητες, για τη συγκέντρωση και 
ανάλυση πληροφοριών, καθώς και για το 
συντονισμό των ερευνών, οι οποίες θα 
πρέπει να οδηγήσουν σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση· ζητεί τη 
βελτιστοποίηση και την τόνωση της 
σχέσης μεταξύ των οργανισμών τοπικών 
ελέγχων των κρατών μελών με τους 
διεθνείς ομολόγους τους, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και 
να αυξηθεί έτσι το επίπεδο και η 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών των 
τοπικών ελεγκτών·
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Or. it

Τροπολογία 53
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης 
Μονάδας για την εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ για τη 
συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών, 
καθώς και για το συντονισμό των ερευνών,
οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια 
πιο στρατηγική προσέγγιση·

13. ζητεί την ίδρυση ειδικευμένης 
Μονάδας για την εγκληματικότητα εις 
βάρος άγριων ειδών στην Ευρωπόλ για τη 
συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών, 
καθώς και για το συντονισμό των ερευνών,
με αποτέλεσμα περισσότερες κοινές 
έρευνες και μια πιο συντονισμένη και
στρατηγική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 54
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. επισημαίνει το τεκμηριωμένο 
πρόβλημα αιχμαλώτισης ζώων στη φύση 
και της νομιμοποίησής τους με τη χρήση 
λιγότερο δεσμευτικών διατάξεων για την 
εκτροφή σε αιχμαλωσία· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίξει τις αποφάσεις
16.63-16.66 της CoP16 σχετικά με τα είδη 
που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία και τα 
άλλα είδη εκτροφής και να παράσχει 
οικονομική στήριξη για την εκπόνηση 
μελέτης η οποία θα αξιολογεί τις 
ανησυχίες για τα είδη που θεωρείται ότι 
έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία και την 
εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για 
την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 55
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
αυτό, να δημιουργήσουν μια εθνική ομάδα 
δράσης για την περιβαλλοντική ασφάλεια
(NEST), όπως συστήνει η Ιντερπόλ·

14. καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
αυτό, να δημιουργήσουν μια εθνική ομάδα 
δράσης για την περιβαλλοντική ασφάλεια
(NEST), όπως συστήνει η Ιντερπόλ και να 
συμμετάσχουν σε συντονισμένες 
επιχειρήσεις μέσω της προτεινόμενης 
ειδικευμένης Μονάδας για την 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
της Ευρωπόλ·

Or. en

Τροπολογία 56
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι οι πόροι που διατίθενται για την
CITES εντός της Επιτροπής επαρκούν 
για να μπορεί η ΕΕ να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο, ενόψει της έναρξης ισχύος 
της τροποποίησης Gaborone επί της
CITES·

Or. en

Τροπολογία 57
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
για την έκθεση της υποεπιτροπής του για 
το οργανωμένο έγκλημα (2012/2117(INI)) 
και ειδικότερα την παράγραφο 143, η 
οποία «καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της 
παράνομης εμπορίας άγριας χλωρίδας και
πανίδας, με σαφείς και συγκεκριμένους 
στόχους, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο 
και εκτός αυτής, με σκοπό τη μείωση του 
παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και 
τμημάτων του σώματος των ζώων· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
εμπορίου και της ανάπτυξης ώστε να 
εκπονήσουν ειδικά προγράμματα για την 
ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης για 
το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με 
Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES) και να παράσχουν 
πόρους για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της 
παράνομης εμπορίας, ιδίως μέσω της 
υποστήριξης, της ενίσχυσης και της 
επέκτασης πρωτοβουλιών καταστολής του 
εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-
WEN και HA-WEN, που στοχεύουν στη 
δημιουργία περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή 
προτύπων συνεργασίας κατά του 
εγκλήματος που αφορά άγρια είδη»·

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
εμπορίου και της ανάπτυξης ώστε να 
εκπονήσουν ειδικά προγράμματα, με 
σημαντική χρηματοδότηση, για την 
ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης για 
το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με 
Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES) και να παράσχουν 
πόρους για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της 
παράνομης εμπορίας, ιδίως μέσω της 
υποστήριξης, της ενίσχυσης και της 
επέκτασης πρωτοβουλιών καταστολής του 
εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-
WEN, HA-WEN, LATF, PAPECALF και
η Ομάδα δράσης της Συμφωνίας της 
Λουσάκα, που στοχεύουν στη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή 
προτύπων συνεργασίας κατά του
εγκλήματος που αφορά άγρια είδη·

Or. en

Τροπολογία 58
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για 
την έκθεση της υποεπιτροπής του για το 
οργανωμένο έγκλημα (2012/2117(INI)) και 
ειδικότερα την παράγραφο 143, η οποία 
«καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της 
παράνομης εμπορίας άγριας χλωρίδας και 
πανίδας, με σαφείς και συγκεκριμένους 
στόχους, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο 
και εκτός αυτής, με σκοπό τη μείωση του 
παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και 
τμημάτων του σώματος των ζώων· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών τους που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
εμπορίου και της ανάπτυξης ώστε να 
εκπονήσουν ειδικά προγράμματα για την 
ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης για 
το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με 
Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES) και να παράσχουν 
πόρους για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της 
παράνομης εμπορίας, ιδίως μέσω της 
υποστήριξης, της ενίσχυσης και της 
επέκτασης πρωτοβουλιών καταστολής του 
εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-
WEN και HA-WEN, που στοχεύουν στη 
δημιουργία περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή 
προτύπων συνεργασίας κατά του 
εγκλήματος που αφορά άγρια είδη»·

15. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για 
την έκθεση της υποεπιτροπής του για το 
οργανωμένο έγκλημα (2012/2117(INI)) και 
ειδικότερα την παράγραφο 142, η οποία 
«καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της 
παράνομης εμπορίας άγριας χλωρίδας και 
πανίδας, με σαφείς και συγκεκριμένους 
στόχους, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο 
και εκτός αυτής, με σκοπό τη μείωση του 
παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και 
τμημάτων του σώματος των ζώων· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών τους που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
εμπορίου και της ανάπτυξης ώστε να 
εκπονήσουν ειδικά προγράμματα για την 
ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης για 
το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με 
Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES) και να παράσχουν 
πόρους για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της λαθροθηρίας και της 
παράνομης εμπορίας, ιδίως μέσω της 
υποστήριξης, της ενίσχυσης και της 
επέκτασης πρωτοβουλιών καταστολής του 
εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-
WEN και HA-WEN και η Ομάδα δράσης 
της Συμφωνίας της Λουσάκα, που 
στοχεύουν στη δημιουργία περιφερειακών 
κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και στην 
παροχή προτύπων συνεργασίας κατά του 
εγκλήματος που αφορά άγρια είδη»·

Or. en

Τροπολογία 59
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη να εργαστούν με 
προνοητικότητα για να 
ευαισθητοποιήσουν τους ευρωπαίους 
πολίτες σχετικά με το γεγονός ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά άλλες 
ηπείρους, αλλά ένα επείγον ζήτημα που 
αφορά τον πλανήτη μας και το 
οικοσύστημά μας, με πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε 
κοινότητες σε όλο τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 60
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
έχει ενταχθεί στο ίδιο επίπεδο με το 
σοβαρό διεθνές οργανωμένο έγκλημα, 
όπως την εμπορία ανθρώπων και τη 
διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το 
ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος 
και την Ποινική Δικαιοσύνη του Μαΐου
2013, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν την πολιτική τους 
για το εμπόριο και την ανάπτυξη για να 
διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της 
διεθνούς συμφωνίας·

16. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών 
έχει ενταχθεί στο ίδιο επίπεδο με το 
σοβαρό διεθνές οργανωμένο έγκλημα, 
όπως την εμπορία ανθρώπων και τη 
διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με το 
ψήφισμα της Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος 
και την Ποινική Δικαιοσύνη της 26ης 
Απριλίου 2013, και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την 
πολιτική τους για το εμπόριο και την 
ανάπτυξη για να διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή της διεθνούς συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 61
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει ότι στις προτεραιότητες της 
ΕΕ για την 68η σύνοδο της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι 
οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον 
Ιούνιο του 2013, εξακολουθεί να 
συγκαταλέγεται η ιδέα της ενίσχυσης των 
προσπαθειών κατά της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων 
ειδών και της παράνομης υλοτομίας και η 
προώθηση βελτιωμένης διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 62
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 a. τονίζει ότι υφίστανται μηχανισμοί 
στο πλαίσιο της CITES για τα 
συμβαλλόμενα μέρη που δεν 
συμμορφώνονται και καλεί, επομένως, 
την Επιτροπή να τους αξιοποιήσει 
πλήρως εάν χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν ένα ταμείο (Trust 
Fund), ή μια παρόμοια δομή, σύμφωνα 
με το άρθρο 187 του αναθεωρημένου 
κανονισμού σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες των γενικών 
κανόνων που ισχύουν για τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης, με στόχο 
την ασφάλεια των προστατευόμενων 
περιοχών και την καταπολέμηση της 
εμπορίας άγριων ειδών και της 
λαθροθηρίας, στο πλαίσιο σχεδίου 
δράσης κατά της παράνομης εμπορίας 
άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υποστηρίζει σθεναρά τη Διεθνή 
κοινοπραξία για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών
(ICCWC), με τη συμμετοχή της CITES, 
της Ιντερπόλ, του Γραφείου των 
Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (UNODC), της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων, η οποία θα 
επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών 
και θα στηρίξει την καταστολή και τη 
συμμόρφωση·

17. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να υποστηρίξουν σθεναρά τη Διεθνή 
κοινοπραξία για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών
(ICCWC), με τη συμμετοχή της CITES, 
της Ιντερπόλ, του Γραφείου των 
Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των 
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του 
Εγκλήματος (UNODC), της Παγκόσμιας 
Τράπεζας και του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τελωνείων, μεταξύ άλλων 
μέσω της παροχής χρηματοδοτικών 
πόρων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, 
για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 
ικανοτήτων από τις κυβερνήσεις, η
ανταλλαγή πληροφοριών και η στήριξη 
της καταστολής και της συμμόρφωσης 
από τα μέλη της ICCWC·



PE522.971v01-00 36/47 AM\1009048EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 65
Romana Jordan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

χαιρετίζει το γεγονός ότι, στην τελευταία 
σύνοδο της G8 (Lough Erne, Ιούνιος
2013), αποφασίστηκε να αναληφθεί 
δράση για την καταπολέμηση της 
παράνομης εμπορίας προστατευόμενων ή 
απειλούμενων άγριων ειδών και να 
παρασχεθεί πολιτική και πρακτική 
στήριξη στους περιφερειακούς και 
διεθνείς οργανισμούς που ηγούνται των 
προσπαθειών για να ενισχύσουν την 
ικανότητα των χωρών να παρακολουθούν 
και να ελέγχουν τα σύνορά τους και να 
αντιμετωπίζουν τους διευκολυντικούς 
παράγοντες, όπως είναι η διαφθορά, το 
διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και η 
παράνομη εμπορία, οι οποίοι 
υπονομεύουν τη διακυβέρνηση και το 
κράτος δικαίου και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αποτελούν σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης τρομοκρατών·

Or. en

Τροπολογία 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 a. καλεί την Επιτροπή, μέσω της 
συνεργασίας της με αφρικανικά και 
ασιατικά κράτη της ζώνης εξάπλωσης, 
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να βοηθήσει τα κράτη αυτά στην 
ενίσχυση των πολιτικών τους και των 
νομικών πλαισίων τους, την ενίσχυση της 
ικανότητας επιβολής του νόμου, την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών δικαστικών 
συστημάτων και την ενδυνάμωση των 
μηχανισμών για την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς, για την καλύτερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων 
μέσω της στήριξης και χρηματοδότησης 
της υλοποίησης πρωτοβουλιών όπως 
είναι η δέσμη εργαλείων της ICCWC·

Or. en

Τροπολογία 67
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 β. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εντάξουν την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών στις προτεραιότητες 
του προγραμματισμού των 
χρηματοδοτικών μέσων αναπτυξιακής 
βοήθειας, τόσο στον θεματικό όσο και 
στον περιφερειακό προγραμματισμό·

Or. en

Τροπολογία 68
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 γ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών τους που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς του εμπορίου και της 
ανάπτυξης ώστε να εκπονήσουν ειδικά 
προγράμματα, με σημαντική 
χρηματοδότηση, για την ενίσχυση της 
εφαρμογής της Σύμβασης για το Διεθνές 
Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη 
Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας
(CITES) και να παράσχουν πόρους για 
την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
λαθροθηρίας και της παράνομης 
εμπορίας, ιδίως μέσω της υποστήριξης, 
της ενίσχυσης και της επέκτασης 
πρωτοβουλιών καταστολής του 
εγκλήματος, όπως τα δίκτυα ASEAN-
WEN, HA-WEN, LATF, PAPECALF και 
η Ομάδα δράσης της Συμφωνίας της 
Λουσάκα, που στοχεύουν στη δημιουργία 
περιφερειακών κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και στην παροχή 
προτύπων συνεργασίας κατά του 
εγκλήματος που αφορά άγρια είδη·

Or. en

Τροπολογία 69
Andrea Zanoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να 
ενισχύσει την ικανότητα επιβολής του 
νόμου, να καλύψει τις τεχνολογικές 
ανάγκες στον τομέα των πληροφοριών και 
να αναπτύξει αποτελεσματικά δικαστικά 
συστήματα για την καλύτερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 

18. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να 
ενισχύσει την ικανότητα επιβολής του 
νόμου, να καλύψει τις τεχνολογικές 
ανάγκες στον τομέα των τεχνολογιών των
πληροφοριών και να αναπτύξει 
αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα για 
την καλύτερη καταπολέμηση της 
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βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 
υποστήριξης της υλοποίησης 
πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη 
εργαλείων της ICCWC·

εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών 
σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, μέσω της υποστήριξης της 
υλοποίησης πρωτοβουλιών όπως είναι η 
δέσμη εργαλείων της ICCWC·

Or. it

Τροπολογία 70
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να
ενισχύσει την ικανότητα επιβολής του 
νόμου, να καλύψει τις τεχνολογικές 
ανάγκες στον τομέα των πληροφοριών και 
να αναπτύξει αποτελεσματικά δικαστικά 
συστήματα για την καλύτερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 
υποστήριξης της υλοποίησης 
πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη 
εργαλείων της ICCWC·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να ενισχύσουν τις πολιτικές και τα νομικά 
πλαίσια, να ενισχύσουν την ικανότητα 
επιβολής του νόμου, να καλύψουν τις 
τεχνολογικές ανάγκες στον τομέα των 
πληροφοριών και να αναπτύξουν
αποτελεσματικά δικαστικά συστήματα για 
την καλύτερη καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας εις βάρος άγριων ειδών 
σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της 
υποστήριξης της υλοποίησης 
πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη 
εργαλείων της ICCWC, και της 
επιμόρφωσης των εισαγγελέων·

Or. en

Τροπολογία 71
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να 
ενισχύσει την ικανότητα επιβολής του 
νόμου, να καλύψει τις τεχνολογικές 

18. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις 
πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, να 
ενισχύσει την ικανότητα επιβολής του 
νόμου, να καλύψει τις τεχνολογικές 
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ανάγκες στον τομέα των πληροφοριών και 
να αναπτύξει αποτελεσματικά δικαστικά 
συστήματα για την καλύτερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 
υποστήριξης της υλοποίησης 
πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη 
εργαλείων της ICCWC·

ανάγκες στον τομέα των πληροφοριών και 
να αναπτύξει αποτελεσματικά δικαστικά 
συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν 
εξειδικευμένη επιμόρφωση πάνω στην 
εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών
για εισαγγελείς, για την καλύτερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών σε τοπικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, μέσω της 
υποστήριξης της υλοποίησης 
πρωτοβουλιών όπως είναι η δέσμη 
εργαλείων της ICCWC·

Or. en

Τροπολογία 72
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές 
για την επιβολή του νόμου σχετικά με τα 
άγρια είδη και δίκτυα τα οποία θα 
διασυνδέονται μέσω παγκόσμιου 
συντονιστικού μηχανισμού, στηρίζοντας 
περιφερειακά όργανα καταστολής, όπως 
τα δίκτυα HA-WEN και ASEAN-WN·

19. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές 
για την επιβολή του νόμου σχετικά με τα 
άγρια είδη και δίκτυα τα οποία θα 
διασυνδέονται μέσω παγκόσμιου 
συντονιστικού μηχανισμού, μεταξύ άλλων
στηρίζοντας περιφερειακά όργανα 
καταστολής·

Or. en

Τροπολογία 73
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές 

19. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και 
να εφαρμόσει περιφερειακές στρατηγικές 
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για την επιβολή του νόμου σχετικά με τα 
άγρια είδη και δίκτυα τα οποία θα 
διασυνδέονται μέσω παγκόσμιου 
συντονιστικού μηχανισμού, στηρίζοντας 
περιφερειακά όργανα καταστολής, όπως τα 
δίκτυα HA-WEN και ASEAN-WN·

για την επιβολή του νόμου σχετικά με τα 
άγρια είδη και δίκτυα τα οποία θα 
διασυνδέονται μέσω παγκόσμιου 
συντονιστικού μηχανισμού, στηρίζοντας
το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού 
Εγκλήματος της Ιντερπόλ, τη δημιουργία 
NEST και την ένταξή τους σε
περιφερειακά όργανα καταστολής, όπως
είναι η Ομάδα δράσης της Συμφωνίας 
της Λουσάκα και τα δίκτυα HA-WEN, 
SAWEN και ASEAN-WN

Or. en

Τροπολογία 74
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την υψηλή και αυξανόμενη 
ζήτηση για παράνομα προϊόντα άγριων 
ειδών από την Κίνα και τη Νοτιοανατολική 
Ασία και δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
ενταχθεί το ζήτημα στην ατζέντα του 
διαλόγου ΕΕ-Ασίας· στο πλαίσιο αυτό, 
υποστηρίζει ως σημαντική εξέλιξη τη 
συμφωνία που υπογράφηκε από τον 
Επίτροπο Potocnik και τον υπουργό 
Προστασίας του περιβάλλοντος της Κίνας
Zhou Sengxian σχετικά με κοινές 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
εμπορίας άγριων ειδών·

20. επισημαίνει την υψηλή και αυξανόμενη 
ζήτηση για παράνομα προϊόντα άγριων 
ειδών από την Κίνα και τη Νοτιοανατολική 
Ασία και δίνει έμφαση στην ανάγκη να 
ενταχθεί το ζήτημα στην ατζέντα του 
διαλόγου ΕΕ-Ασίας στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ως 
σημαντική εξέλιξη τη συμφωνία που 
υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2013 από τον 
Επίτροπο Potocnik και τον υφυπουργό της
Υπηρεσία κρατικών δασών της Κίνας
Zhang Jianlong σχετικά με κοινές 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
εμπορίας άγριων ειδών και υποστηρίζει 
την πλήρη εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 75
Sandrine Bélier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
στο πλαίσιο της CITES και σε διμερείς 
διαλόγους με χώρες κατανάλωσης, για να 
διασφαλίσουν το κλείσιμο παράλληλων 
νόμιμων αγορών, είτε διεθνών είτε 
εγχώριων, οι οποίες τονώνουν τη ζήτηση 
για είδη που βρίσκονται σε σημαντικό 
κίνδυνο, όπως ελέφαντες, ρινόκερους και 
τίγρεις·

Or. en

Τροπολογία 76
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τα ζητήματα με την 
Αφρικανική Ένωση, τη Νέα εταιρική 
σχέση για την ανάπτυξη της Αφρικής
(NEPAD), την Αφρικανική Υπουργική 
Διάσκεψη για το περιβάλλον (AMCEN) 
και την Επιτροπή της Αφρικανικής 
Ένωσης στο πλαίσιο της επερχόμενης 
Συνόδου Κορυφής Αφρικής - ΕΕ του
2014, για να εντοπιστούν οι τομείς 
δράσης συνεργασίας όσον αφορά αυτή 
την παγκόσμια πρόκληση για την επόμενη 
Κοινή στρατηγική Αφρικής - ΕΕ για την 
περίοδο 2014-2020·

Or. en
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Τροπολογία 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την εμπορία άγριων ειδών στη διατλαντική 
συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη κοινής 
προσέγγισης·

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την εμπορία άγριων ειδών στη διατλαντική 
συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη κοινής 
προσέγγιση, η οποία θα διασφαλίζει 
αποτελεσματικά νομικά καθεστώτα για 
την πρόληψη της εισόδου παρανόμως 
διακινηθέντων προϊόντων στις 
ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές και 
τη βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας 
για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον 
αφορά τη ρύθμιση της διαχείρισης και 
εμπορίας άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 78
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
την εμπορία άγριων ειδών στη διατλαντική 
συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη κοινής 
προσέγγισης·

21. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει
στη διατλαντική εταιρική σχέση στον 
τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων 
(ΤΤΙΡ) ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο θα εντάσσει
την εμπορία άγριων ειδών στη διατλαντική 
συνεργασία, με στόχο να εξασφαλιστούν 
αποτελεσματικά νομικά καθεστώτα για
την πρόληψη της εισόδου παρανόμως 
διακινηθέντων προϊόντων στις 
ευρωπαϊκές και αμερικανικές αγορές, και 
να συμφωνήσει σε μια ελάχιστη σειρά 
προτύπων για τη ρύθμιση της διαχείρισης 
και εμπορίας άγριων ειδών για όλες τις 
μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με 



PE522.971v01-00 44/47 AM\1009048EL.doc

EL

άλλα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες σε 
χώρες κλειδιά για συνεργασία των 
υπουργείων όσον αφορά το σχεδιασμό και 
την εφαρμογή καλά μελετημένων 
εκστρατειών για τη μείωση της ζήτησης 
και να εξασφαλίσουν επαρκείς 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την 
υλοποίηση των στρατηγικών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι δεν αρκούν μόνο τα 
κατασταλτικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να εξασφαλίσει την υποστήριξη 
των τοπικών κοινοτήτων που είναι 
εγγύτερα στα εμπλεκόμενα άγρια είδη και 
να αναπτύξει προγράμματα τα οποία θα
προσφέρουν εναλλακτικές πηγές 
εισοδήματος·

22. πιστεύει ότι δεν αρκούν μόνο τα 
κατασταλτικά μέτρα για την 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών και, για το λόγο αυτό,
ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τις 
τοπικές κοινότητες που είναι εγγύτερα 
στα εμπλεκόμενα άγρια είδη και να
χρηματοδοτήσει προγράμματα τα οποία 
προσφέρουν εναλλακτικές πηγές 
εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 81
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι δεν αρκούν μόνο τα 
κατασταλτικά μέτρα για την
καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις 
βάρος άγριων ειδών και ενθαρρύνει την
Επιτροπή να εξασφαλίσει την υποστήριξη 
των τοπικών κοινοτήτων που είναι 
εγγύτερα στα εμπλεκόμενα άγρια είδη και
να αναπτύξει προγράμματα τα οποία θα 
προσφέρουν εναλλακτικές πηγές 
εισοδήματος·

22. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων 
διαβίωσης για τις τοπικές κοινωνίες που 
είναι εγγύτερα στα εμπλεκόμενα άγρια 
είδη, οι οποίοι συμβάλλουν αποδεδειγμένα 
στην αποκατάσταση και διατήρηση των 
πληθυσμών άγριων ειδών και εμπλέκουν 
τις κοινότητες σε επιχειρήσεις κατά της 
λαθροθηρίας·

Or. en

Τροπολογία 82
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 a. υπενθυμίζει την ανάγκη για 
αξιολόγηση του αντικτύπου της εφάπαξ 
πώλησης ελεφαντόδοντου στο παράνομο 
εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου λόγω του 
παράλληλου εμπορίου νόμιμου και 
παράνομου ελεφαντόδοντου·

Or. en

Τροπολογία 83
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να 
εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές σχετικά 
με τον αντίκτυπο της κατανάλωσης 
απειλούμενων ειδών τα οποία 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης λόγω 
του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές 
σχετικά με τον αντίκτυπο της 
κατανάλωσης απειλούμενων ειδών τα 
οποία αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης 
λόγω του παράνομου εμπορίου άγριων 
ειδών·

Or. en

Τροπολογία 84
Sandrine Bélier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να 
εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές σχετικά 
με τον αντίκτυπο της κατανάλωσης
απειλούμενων ειδών τα οποία 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης λόγω 
του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών·

23. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να
θεσπίσουν και να εφαρμόσουν σαφείς και 
αποτελεσματικούς νόμους και πολιτικές 
που θα αποτρέπουν την κατανάλωση 
προϊόντων που προέρχονται από ευάλωτα 
άγρια είδη και να εκπαιδεύσουν τους 
καταναλωτές σχετικά με τον αντίκτυπο της 
κατανάλωσης άγριων ειδών·

Or. en

Τροπολογία 85
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να 
εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές σχετικά 
με τον αντίκτυπο της κατανάλωσης 

23. καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να 
εκπαιδεύσουν τους καταναλωτές σχετικά 
με τον αντίκτυπο της κατανάλωσης 
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απειλούμενων ειδών τα οποία 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης λόγω 
του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών·

απειλούμενων ειδών τα οποία 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης λόγω 
του παράνομου εμπορίου άγριων ειδών και 
να παρέχουν επαρκή ενημέρωση σχετικά 
με τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που 
ενέχει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση 
ορισμένων ξενικών ειδών στα αυτόχθονα 
οικοσυστήματα·

Or. es


