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Pozmeňujúci návrh 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rezolúciu Komisie OSN 
pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu 
z mája 2013, v ktorej sa všetky štáty sveta 
vyzývajú k tomu, aby trestnú činnosť
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách a lesoch považovali za vážnu 
formu organizovanej trestnej činnosti, tzn. 
aby jej prisudzovali rovnakú váhu ako 
obchodovaniu s ľuďmi a drogami,

– so zreteľom na rezolúciu Komisie OSN 
pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu 
z apríla 2013, ktorú schválila
Hospodárska a sociálna rada OSN v júli
2013 a ktorá podporuje „členské štáty
OSN, aby nezákonné obchodovanie s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 
považovali za závažný trestný čin, pokiaľ 
ide o činnosť organizovaných
zločineckých skupín“, tzn. aby jej 
prisudzovali rovnakú váhu ako 
obchodovaniu s ľuďmi a drogami,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na vyšetrovanie 
internetového obchodovania so slonovinou 
v EÚ vedenom Interpolom a 
Medzinárodným fondom pre ochranu 
zvierat (IFAW), ktoré ukázalo, že 
presadzovanie práva v súvislosti s 
internetovou trestnou činnosťou páchanou 
na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách 
je v zárodkoch, a v ktorom požadujú 
prijatie osobitných právnych predpisov EÚ 
pre elektronický obchod, ktoré budú 
regulovať obchod s voľne žijúcimi 
živočíchmi a rastlinami,

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie prijaté 6. 
februára 2013 o strategických cieľoch pre 
16. zasadnutie Konferencie zmluvných 
strán Dohovoru o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa 
konala v marci 2013 v Bangkoku 
(2012/2838);

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na výsledok 16. konferencie 
zmluvných strán (Cop16) Dohovoru o 
medzinárodnom obchode s ohrozenými 
druhmi voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín, konanej v marci 2013 v thajskom 
Bangkoku, kde sa zmluvné strany dohodli 
na niekoľkých konkrétnych opatreniach 
proti pytliactvu a nezákonnému 
obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi 
a rastlinami,

– so zreteľom na výsledky 16. zasadnutia v 
rámci konferencie zmluvných strán (Cop
16) dohovoru CITES konanej v marci 
2013 v thajskom Bangkoku, kde sa 
zmluvné strany dohodli na niekoľkých 
konkrétnych opatreniach proti pytliactvu a 
nezákonnému obchodovaniu s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami, vrátane
rozhodnutí 16.39 a 16.40 a rozhodnutí
16.78 až 16.83,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu v polovici obdobia 
predloženú Osobitným výborom pre 
organizovanú trestnú činnosť v auguste 
2013, a najmä na bod 143 tejto správy,

– so zreteľom na svoje uznesenie o
organizovanej trestnej činnosti, korupcii a
praní špinavých peňazí z 23. októbra 2013
(2013/2107(INI)), a najmä na bod 127, ako 
aj na svoje uznesenie o organizovanej 
trestnej činnosti, korupcii a praní
špinavých peňazí (priebežná správa) 
z 11. júna 2013 (2012/2117(INI));

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie č. 155 
(2011) Stáleho výboru Bernského
dohovoru o nedovolenom zabíjaní a
odchyte voľne žijúcich vtákov a 
obchodovaní s nimi, ktoré bolo prijaté
2. decembra 2011, a na nasledujúci plán
Komisie na odstránenie nezákonného 
zabíjania a odchytu voľne žijúcich vtákov 
a obchodovaniu s nimi (12/2012);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 7 b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nedávne iniciatívy zo
strany USA, Filipín a Gabonu zničiť svoje 
zásoby nelegálnej slonoviny s cieľom 
zabezpečiť informovanie verejnosti o
náraste dopytu po slonovine, nelegálneho
obchodovania a pytliactva a zakročiť proti
nezákonnému obchodovaniu s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Citácia 7 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie 11 
hláv štátov s rezerváciami afrických
slonov z 26. septembra 2013, ako súčasť
záväzku Clintonovej globálnej iniciatívy v 
rámci Partnerstva na záchranu afrických
slonov, ktoré obsahuje výzvu ďalším
krajinám, aby „potvrdili alebo obnovili
národné moratóriá na akýkoľvek
komerčný dovoz a vývoz klov a výrobkov 
zo slonoviny a ich predaj a nákup na
domácom trhu, a to až dovtedy, kým
populácie voľne žijúcich slonov už 
nebudú ohrozené pytliactvom“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže trestá činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách od 
pytliactva cez tranzit nelegálnych 
výrobkov a derivátov pochádzajúcich 
z voľne žijúcich živočíchov a rastlín až po 
ilegálny predaj a využívanie týchto 
výrobkov v spotrebiteľských krajinách je 
organizovanou trestnou činnosťou, ktorá je 
na vzostupe;

A. keďže trestná činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách od 
pytliactva cez tranzit nelegálnych 
výrobkov a derivátov pochádzajúcich 
z voľne žijúcich živočíchov a rastlín až po 
ilegálny predaj a využívanie týchto 
výrobkov v spotrebiteľských krajinách je 
organizovanou trestnou činnosťou, ktorá je 
na vzostupe, predstavuje hodnotu
najmenej 19 miliárd USD ročne a je v 
súčasnosti štvrtou najrozsiahlejšou
nezákonnou činnosťou na svete po 
obchodovaní s drogami, falšovaní a
obchodovaní s ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže trestá činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách od
pytliactva cez tranzit nelegálnych 
výrobkov a derivátov pochádzajúcich 
z voľne žijúcich živočíchov a rastlín až po 
ilegálny predaj a využívanie týchto 
výrobkov v spotrebiteľských krajinách je 
organizovanou trestnou činnosťou, ktorá je 
na vzostupe;

A. keďže trestná činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách vrátane
pytliactva a nezákonnej ťažby, tranzitu
nelegálnych výrobkov a derivátov 
pochádzajúcich z voľne žijúcich
živočíchov a rastlín a nelegálneho predaja
a využívania týchto výrobkov v 
spotrebiteľských krajinách je v súčasnosti
závažnou nadnárodnou organizovanou
trestnou činnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže trestná činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách 
predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť, 
politickú stabilitu, hospodárstvo, prírodné 
zdroje a kultúrne dedičstvo mnohých krajín 
a keďže rozsah odpovede požadovanej na 
účinný boj proti týmto hrozbám často 
prekračuje výlučné právomoci agentúr 
poverených uplatňovať právne predpisy 
v oblasti životného prostredia alebo voľne 
žijúcich zvierat alebo jednej krajiny či 
regiónu;

C. keďže trestná činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách 
predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť, 
politickú stabilitu, hospodárstvo, miestne 
zdroje obživy, prírodné zdroje a kultúrne 
dedičstvo mnohých krajín a keďže rozsah 
odpovede požadovanej na účinný boj proti 
týmto hrozbám často prekračuje výlučné 
právomoci agentúr poverených uplatňovať 
právne predpisy v oblasti životného 
prostredia alebo voľne žijúcich zvierat 
alebo jednej krajiny či regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nezákonné obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami vážne 
ohrozuje mier, bezpečnosť, právny štát a 
celosvetový rozvoj;

D. keďže nezákonné obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami nie je len
veľkou hrozbou pre bezpečnosť, právny
štát a rozvoj miestnych komunít, kde sú
prírodné zdroje krajiny vyčerpané, ale aj
pre mier a bezpečnosť národov a
regiónov, kde sa tieto komunity
nachádzajú, a celosvetový rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D



AM\1009048SK.doc 9/45 PE522.971v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nezákonné obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami vážne 
ohrozuje mier, bezpečnosť, právny štát a 
celosvetový rozvoj;

D. keďže nezákonné obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami vážne 
ohrozuje mier, bezpečnosť, právny štát a 
celosvetový udržateľný rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže zamedzenie trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch 
a rastlinách vyžaduje celosvetovo 
koordinovanú reakciu na úrovni hláv štátov
a náležité využívanie nástrojov na 
presadzovanie práva v systéme trestného 
súdnictva;

E. keďže zamedzenie trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch 
a rastlinách si vyžaduje celosvetovo 
koordinovanú reakciu na najvyššej
politickej úrovni a účinné využívanie 
nástrojov na posilnenie presadzovania
práva a systémov trestného súdnictva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže zamedzenie trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch 
a rastlinách si vyžaduje aj koordinovanú
reakciu kontrolných orgánov na
medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže peniaze pochádzajúce z 
nezákonného obchodu s výrobkami 
vyrobenými z voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín sa často dostávajú do rúk 
medzinárodných zločineckých 
organizácií;

F. keďže nezákonné obchodovanie s voľne
žijúcimi živočíchmi a rastlinami často
zahŕňa nadnárodné siete organizovanej
trestnej činnosti a používa sa ako zdroj 
príjmov pre tieto siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže peniaze pochádzajúce z 
nezákonného obchodu s výrobkami 
vyrobenými z voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín sa často dostávajú do rúk 
medzinárodných zločineckých organizácií;

F. keďže finančné prostriedky
pochádzajúce z nezákonného obchodu s 
výrobkami vyrobenými z voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín sa často dostávajú do 
rúk medzinárodných zločineckých 
organizácií a militantných povstaleckých
skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže pokiaľ bude dopyt po 
výrobkoch stále vysoký a presadzovanie
práva nízke, zákonný obchod bude aj
naďalej slúžiť ako zásterka pre
nezákonný obchod a bude viesť k
pytliactvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. je si vedomý toho, že Európska únia je 
významným trhom aj tranzitnou trasou pre 
nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi 
živočíchmi a rastlinami; upozorňuje na 
skutočnosť, že podľa odhadu Europolu 
dosahujú „príjmy z obchodovania s 
ohrozenými druhmi... každoročne 18 až 26 
miliárd EUR a že EÚ je jeho najväčším 
odbytiskom na svete;

1. zdôrazňuje, že Európska únia je 
významným trhom aj tranzitnou trasou pre 
nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi 
živočíchmi a rastlinami; upozorňuje na 
skutočnosť, že podľa odhadu Europolu 
dosahujú príjmy z obchodovania s 
ohrozenými druhmi... každoročne sumu 18 
až 26 miliárd EUR a že EÚ je jeho 
najväčším odbytiskom na svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že cieľom dohovoru 
CITES je zabezpečiť, aby medzinárodný 
trh s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami 
neohrozoval prežitie týchto druhov vo 

2. zdôrazňuje, že cieľom dohovoru CITES 
je zabezpečiť, aby medzinárodný trh s 
voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami 
neohrozoval prežitie týchto druhov vo 
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voľnej prírode; voľnej prírode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je si vedomý toho, že internetové 
nezákonné obchodovanie s výrobkami  z 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
dosahuje podľa odhadov uvedených v 
správe Transnational Crime in the 
Developing World (Nadnárodná trestná 
činnosť v rozvojovom svete), ktorú vo 
februári 2011 vydala organizácia Global 
Financial Integrity, sumu 10 miliárd USD 
ročne;

3. je znepokojený tým, že internetové 
nezákonné obchodovanie s výrobkami z 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
dosahuje podľa odhadov uvedených v 
správe Transnational Crime in the 
Developing World (Nadnárodná trestná 
činnosť v rozvojovom svete), ktorú vo 
februári 2011 vydala organizácia Global 
Financial Integrity, sumu 10 miliárd USD 
ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje obavy zo silnejúcich väzieb 
medzi osobami a peniazmi spojenými s 
obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi
a rastlinami a ďalšími formami 
organizovanej trestnej činnosti;

4. obavy zo silnejúcich väzieb medzi 
osobami a peniazmi spojenými s 
obchodovaním s voľne žijúcimi živočíchmi 
a rastlinami a ďalšími formami 
organizovanej trestnej činnosti vrátane
obchodovania s drogami a zbraňami, 
korupcie a podvodov, ako aj radikalizmu a
terorizmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je si vedomý toho, že pre skupiny 
zapojené do organizovanej trestnej 
činnosti, najmä skupiny zaoberajúce sa 
pašovaním, je obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami lákavé 
vzhľadom na nedostatočné kapacity na 
presadzovanie a uplatňovanie práva, 
vysoké zisky a mierne sankcie;

5. je znepokojený tým, že pre skupiny 
zapojené do organizovanej trestnej 
činnosti, najmä skupiny zaoberajúce sa 
pašovaním, je obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami lákavé 
vzhľadom na nedostatok kapacít na 
presadzovanie a uplatňovanie práva a v
dôsledku vysokých ziskov a miernych
sankcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Kartika Tamara Liotard

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že ak Európska únia a
členské štáty chcú zohrávať skutočnú
vedúcu úlohu v ochrane ohrozených
druhov, nestačí len naliehavo prijať 
aktívne a ambiciózne opatrenia na
podporu medzinárodných rokovaní, ale aj
na vytvorenie najvhodnejšieho právneho
rámca a podmienok vykonávania, ktoré
zabezpečia odstránenie všetkých medzier, 
ktoré prispievajú k tomuto nezákonnému
obchodovaniu na jeho území;
(Existujúce tvrdenia o tom, že členské štáty
a európski občania sa používajú ako 
sprostredkovatelia pri tranzite rohov
nosorožcov do Vietnamu alebo iných krajín
a o odhadovanej hodnote tohto obchodu,
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nie sú v súlade s vedúcou úlohou, ktorú 
chce EÚ zohrávať.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. je si vedomý, že fenomén pytliactva
rôznych druhov voľne žijúcich živočíchov
je prítomný aj na území EÚ a že v
súčasnosti stále dochádza k zabíjaniu, 
odchytu a lovu vzácnych druhov, a
dokonca aj osobitne chránených
ohrozených druhov uvedených v prílohe
IV smernice 92/43/EHS (smernica o 
biotopoch) a v prílohe I smernice 
2009/147/ES (smernica o vtákoch), ako aj 
k obchodovaniu s nimi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

naliehavo vyzýva Komisiu, aby
bezodkladne prijala akčný plán EÚ proti
trestnej činnosti páchanej na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách a proti 
obchodovaniu s nimi vrátane jasne 
vymedzených cieľov a časových plánov;
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Pozmeňujúci návrh 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie nedávnu správu 
organizácie TRAFFIC, podľa ktorej je 
EÚ hlavnou tranzitnou trasou pre 
nezákonné výrobky z voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pd
f/Overview%20significant%20seizures.pdf
), a preto má výsadné postavenie pri 
kontrole tohto obchodu;

7. zdôrazňuje, že EÚ je hlavnou tranzitnou
trasou pre nezákonné výrobky z voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín, ako
zdôraznila organizácia TRAFFIC1 vo
svojej nedávnej správe, a preto má výsadné 
postavenie pri kontrole tohto obchodu;

__________________
1

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie nedávnu správu 
organizácie TRAFFIC, podľa ktorej je EÚ 
hlavnou tranzitnou trasou pre nezákonné 
výrobky z voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/
Overview%20significant%20seizures.pdf), 
a preto má výsadné postavenie pri kontrole 
tohto obchodu;

7. berie na vedomie nedávnu správu 
organizácie TRAFFIC, podľa ktorej je EÚ 
hlavnou tranzitnou trasou pre nezákonné 
výrobky z voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín, ako je slonovina, a živé zvieratá 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/
Overview%20significant%20seizures.pdf), 
a preto má výsadné postavenie pri kontrole 
tohto obchodu;
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Pozmeňujúci návrh 29
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby zaviedli
moratóriá na akýkoľvek komerčný dovoz 
a vývoz klov a surových a opracovaných 
výrobkov zo slonoviny a ich predaj a
nákup na domácom trhu, a to až dovtedy, 
kým populácie voľne žijúcich slonov už 
nebudú ohrozené pytliactvom“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby sa pripojili k 
ostatným zmluvným stranám dohovoru
CITES a dali jasný signál proti
obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi 
a rastlinami a dopytu po nezákonných
výrobkoch pochádzajúcich z voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín tak, že zničia
svoje zásoby nelegálnej slonoviny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Andrea Zanoni
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali odporúčanie Komisie 
2007/425/ES, ktorým sa určuje súbor 
opatrení na presadzovanie uplatňovania 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi, odporúča, aby 
členské štáty v záujme lepšieho 
vykonávania dohovoru CITES a ochrany 
dobrých podmienok živých zvierat 
umožňovali okamžité zabavenie
akýchkoľvek skonfiškovaných druhov;

8. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali odporúčanie Komisie 
2007/425/ES, ktorým sa určuje súbor 
opatrení na presadzovanie uplatňovania 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi, odporúča, aby 
členské štáty v záujme lepšieho 
vykonávania dohovoru CITES a ochrany 
dobrých podmienok živých zvierat 
umožňovali okamžité zhabanie
akýchkoľvek zadržaných druhov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 32
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali odporúčanie Komisie 
2007/425/ES, ktorým sa určuje súbor 
opatrení na presadzovanie uplatňovania 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi, odporúča, aby 
členské štáty v záujme lepšieho 
vykonávania dohovoru CITES a ochrany 
dobrých podmienok živých zvierat 
umožňovali okamžité zabavenie
akýchkoľvek skonfiškovaných druhov;

8. vyzýva členské štáty, aby v plnej miere 
uplatňovali odporúčanie Komisie 
2007/425/ES, ktorým sa určuje súbor 
opatrení na presadzovanie uplatňovania 
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi, odporúča, aby 
členské štáty v záujme lepšieho 
vykonávania dohovoru CITES a ochrany 
dobrých podmienok živých zvierat 
umožňovali okamžité zhabanie
akýchkoľvek zadržaných druhov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Európsku komisiu, aby zapojila
stály výbor CITES, pokiaľ ide o 
rozhodnutie 16.47 z Cop 16 o
ustanoveniach na zefektívnenie
nakladania s nelegálne obchodovanými a
zadržanými druhmi, aby sa zabezpečil
koordinovaný prístup k výmene 
informácií a rýchle navrátenie zadržaných
živých zvierat do prírody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. naliehavo žiada Komisiu, aby uľahčila 
harmonizáciu predpisov jednotlivých 
členských štátov v duchu svojho 
odporúčania 2007/425/ES s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa členské štáty s 
najnižšími sankciami stali slabinou 
systému;

9. vyzýva členské štáty na posilnenie
sektora súdnictva v EÚ prostredníctvom
lepšej informovanosti, kapacít a zdrojov s 
cieľom zabezpečiť, aby sa stíhanie za 
nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi
živočíchmi a rastlinami vykonávalo 
účinne a v plnom rozsahu zákona a aby sa 
páchateľom trestnej činnosti páchanej na 
voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách
udeľovali tresty, ktoré sú primerané
závažnosti trestnej činnosti, a preto
naliehavo žiada Komisiu, aby uľahčila 
harmonizáciu predpisov jednotlivých 
členských štátov v duchu svojho 
odporúčania 2007/425/ES s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa členské štáty s 
najnižšími sankciami využívali ako
preferovaný vstupný bod;
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Pozmeňujúci návrh 35
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby monitorovala a
dôkladne dohliadala na uplatňovanie
smernice 2008/99/ES o ochrane životného
prostredia prostredníctvom trestného 
práva, pretože v niektorých členských
štátoch dodnes neboli zavedené účinné
trestné sankcie, ktoré smernica ukladala
aj tomu, kto zabije, zničí, vlastní alebo
odchytí chránené druhy živočíchov a
rastlín;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 36
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. z dôvodu rovnakých obáv, aké boli 
vyjadrené v rezolúcii OSN z mája 2013 v 
súvislosti s trestnou činnosťou 
poškodzujúcou lesy žiada, aby boli 
revidované existujúce nástroje EÚ 
týkajúce sa nezákonného obchodu s 
drevom a aj ďalšie právne predpisy 
týkajúce sa lesov s cieľom určiť, či sú 
dostatočné a účinné ako prostriedok na 
riešenie vysokých čísel súvisiacich s 
nezákonným obchodom, ktoré sa v 
súčasnosti zaznamenávajú na území 
Únie;
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Pozmeňujúci návrh 37
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. upozorňuje na skutočnosť, že v
súčasnosti v rámci Európskej únie
existujú stále veľké rozdiely medzi
členskými štátmi, pokiaľ ide o režim
sankcií proti tým, ktorí obchodujú, 
odchytávajú, lovia alebo prechovávajú
chránené druhy voľne žijúcich
živočíchov; tieto rozdiely v zaobchádzaní v 
jednotlivých členských štátoch týkajúce sa
sankcií často negatívne ovplyvňujú
účinnosť kontrolných systémov a
efektivitu orgánov vykonávajúcich 
kontrolu v rámci jednotlivých členských 
štátov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 38
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada zavedenie primeraných sankcií za 
porušenie nariadenia (ES) č 338/97, ktoré 
by odrádzali od trestnej činnosti páchanej 
na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách 
a tiež zohľadňovali trhovú hodnotu druhov 
a hodnotu z hľadiska zachovania druhov, 
ktoré sú predmetom trestnej činnosti, a 
vzniknuté náklady;

10. žiada zavedenie primeraných sankcií za 
porušenie nariadenia (ES) č. 338/97, ktoré 
by odrádzali od trestnej činnosti páchanej 
na voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách 
a tiež zohľadňovali trhovú hodnotu druhov 
a hodnotu z hľadiska zachovania druhov, 
ktoré sú predmetom trestnej činnosti, a 
vzniknuté náklady; žiada zavedenie
systému, ktorý by zabezpečoval
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aktualizáciu a postupné prispôsobovanie
výšky pokút;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že smernica 2008/99 o
ochrane životného prostredia
prostredníctvom trestného práva
harmonizuje v rámci celej Európskej únie 
definície trestných činov súvisiacich s
trestnou činnosťou páchanou na voľne
žijúcich živočíchoch a rastlinách; ďalej 
poukazuje na to, že smernica ukladá 
členským štátom povinnosť zaviesť
účinné, primerané a odrádzajúce trestné 
sankcie, a preto naliehavo žiada členské
štáty, aby bezodkladne stanovili
zodpovedajúce úrovne sankcií za trestnú 
činnosť páchanú na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
podporili špecializovanú odbornú
prípravu pre celý reťazec pôsobiaci v 
oblasti presadzovania práva v rámci 
príslušných existujúcich finančných
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Pozmeňujúci návrh 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. vyzýva členské štáty, aby v boji proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne
žijúcich živočíchoch a rastlinách využili
všetky príslušné európske a vnútroštátne 
nástroje proti organizovanej trestnej 
činnosti, korupcii, praniu špinavých
peňazí, ako aj zaistenie majetku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 10 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby
zabezpečili súlad s nariadením Komisie
OSN pre prevenciu kriminality a trestnú 
justíciu z apríla 2013 tým, že aktualizujú
právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby 
nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi
živočíchmi a rastlinami bolo považované
za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest
odňatia slobody až do štyroch rokov alebo
viac, pokiaľ ide o činnosť 
organizovaných zločineckých skupín, aby 
sa Dohovor OSN proti nadnárodnej
organizovanej trestnej činnosti mohol
použiť ako základ pre medzinárodnú
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spoluprácu a vzájomnú právnu pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ;

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ a ich držbu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 44
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ;

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ a vyžadovali
povolenia na dovoz trofejí všetkých
druhov uvedených v prílohe B týchto
právnych predpisov;
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Pozmeňujúci návrh 45
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ;

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ a vyžadovali 
povolenia na dovoz trofejí všetkých
druhov uvedených v prílohe B týchto
právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ;

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil 
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ s 
cieľom zakázať dovoz loveckých trofejí 
do členských štátov EÚ;

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. je si vedomý toho, že neudržateľný a 
neetický lov zvierat pre trofeje spôsobil
rozsiahle znižovanie stavu populácií 
ohrozených druhov uvedených v zozname 
v prílohách I a II k dohovoru CITES a 
nalieha na členské štáty, aby podporili 
prípadnú revíziu právnych predpisov EÚ 
upravujúcich dovoz loveckých trofejí do 
členských štátov EÚ;

12. je si vedomý toho, že pytliactvo, ako aj 
určitá forma neetického lovu, ktoré
neumožňujú zachovanie druhov 
uvádzaných na medzinárodné trhy 
spôsobili rozsiahle znižovanie stavu 
populácií ohrozených druhov uvedených v 
zozname v prílohách I a II k dohovoru 
CITES a nalieha na členské štáty, aby 
zohľadnili uvedené skutočnosti v rámci 
prípadnej revízie právnych predpisov Únie
upravujúcich obchodovanie s voľne 
žijúcimi živočíchmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. žiada zavedenie centier pre záchranu 
voľne žijúcich živočíchov v každom 
členskom štáte, aby bolo možné
zadržiavať, liečiť, rehabilitovať voľne
žijúce živočíchy, ktoré boli zhabané a 
zadržané kontrolnými orgánmi, a
prípadne ich znovu zaviesť do voľnej
prírody vo vhodnom prirodzenom
prostredí;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 49
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. žiada členské štáty, aby preskúmali 
kritériá, na ktorých základe vo svojich 
vnútroštátnych predpisoch povoľujú 
činnosti, ako je tzv. „športový lov“, 
a zaistili tak, že lov sa bude uskutočňovať 
jedine a výhradne z dôvodov kontroly 
druhov alebo kvôli otázkam rovnováhy 
ekosystému, v ktorom tieto druhy žijú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 50
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Komisiu, aby monitorovala
kontroly, ktoré každý členský štát
vykonáva na „menších“ letiskách, s 
cieľom odstrániť nedostatky, v dôsledku 
ktorých sa zo zahraničia potenciálne 
nezákonne dovážajú voľne žijúce 
živočíchy, a to často bez príslušných a 
primeraných kontrol zo strany miestnych 
orgánov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 51
Romana Jordan



AM\1009048SK.doc 27/45 PE522.971v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil 
útvar špecializovaný na trestnú činnosť 
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách, ktorý by centrálne 
zhromažďoval informácie a analýzy a 
koordinoval vyšetrovanie, čo by vyústilo 
do strategickejšieho prístupu;

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil 
útvar špecializovaný na trestnú činnosť 
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách s dostatočnými a
kvalifikovanými ľudskými zdrojmi, ako aj 
dostatočnými finančnými prostriedkami, 
ktorý by centrálne zhromažďoval 
informácie a analýzy a koordinoval 
vyšetrovanie, čo by vyústilo do 
strategickejšieho prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil 
útvar špecializovaný na trestnú činnosť 
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách, ktorý by centrálne 
zhromažďoval informácie a analýzy a 
koordinoval vyšetrovanie, čo by vyústilo 
do strategickejšieho prístupu;

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil 
útvar špecializovaný na trestnú činnosť 
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách, s plnými nadnárodnými
právomocami a kompetenciami, ktorý by 
centrálne zhromažďoval informácie a 
analýzy a koordinoval vyšetrovanie, čo by 
vyústilo do strategickejšieho prístupu; 
vyzýva na optimalizáciu a podporu väzieb
medzi orgánmi členských štátov
zodpovednými za miestne kontroly a 
medzinárodnými orgánmi s cieľom 
zlepšiť výmenu informácií a tým zvýšiť
úroveň a efektivitu operácií miestnych
kontrolných orgánov;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 53
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil 
útvar špecializovaný na trestnú činnosť 
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách, ktorý by centrálne 
zhromažďoval informácie a analýzy a 
koordinoval vyšetrovanie, čo by vyústilo 
do strategickejšieho prístupu;

13. žiada, aby sa v rámci Europolu zriadil 
útvar špecializovaný na trestnú činnosť 
páchanú na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách, ktorý by centrálne 
zhromažďoval informácie a analýzy a 
koordinoval vyšetrovanie, čo by vyústilo 
do väčšej spolupráce pri vyšetrovaní a do 
koordinovanejšieho a strategickejšieho 
prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vzhľadom na to, že zdokumentované 
problémy zvierat odchytených vo voľnej
prírode sa zľahčujú prostredníctvom
menej obmedzujúcich ustanovení o chove
v zajatí, vyzýva Európsku komisiu, aby
podporila rozhodnutia 16.63 až 16.66 z
Cop 16 o druhoch chovaných v zajatí a na 
farmách a poskytla finančnú podporu pre
štúdiu, v ktorej sa vyhodnotia otázky
týkajúce sa druhov údajne odchovaných v
zajatí a v ktorej budú vypracované
usmernenia pre kontrolu zariadení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. nabáda členské štáty, aby v súlade s 
odporúčaním Interpolu na tento účel 
vytvorili špecializovanú národnú jednotku 
pre environmentálnu bezpečnosť;

14. vyzýva členské štáty, aby v súlade s 
odporúčaním Interpolu na tento účel 
vytvorili špecializovanú národnú jednotku 
pre environmentálnu bezpečnosť a zapojili
sa do koordinovaných operácií 
prostredníctvom navrhovanej
špecializovanej jednotky na boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách
pôsobiacej v rámci Europolu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že
prostriedky určené na vykonávanie 
dohovoru CITES v rámci Komisie budú
dostatočné na to, aby EÚ mohla zohrávať
vedúcu úlohu v súvislosti s nadobudnutím 
účinnosti Gaboronského dodatku k 
dohovoru CITES;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. opakovane vyjadruje svoju podporu 
správe vypracovanej Podvýborom pre 
organizovanú trestnú činnosť 
(2012/2117(INI)), a najmä bodu 143, v 
ktorom „vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
európsky akčný plán boja proti 
obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami 
a rastlinami a poukázala na jasné ciele v 
rámci EÚ aj mimo nej v záujme 
zmenšenia objemu nelegálneho obchodu s 
voľne žijúcimi druhmi a časťami ich tiel; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby využili svoje 
obchodné a rozvojové nástroje na 
zavedenie cielených programov na 
zlepšenie uplatňovania dohovoru CITES 
a zabezpečenie zdrojov na budovanie 
kapacít na boj proti pytliactvu 
a obchodovaniu, a to predovšetkým 
prostredníctvom podpory, posilnenia 
a rozšírenia iniciatív v oblasti 
presadzovania, ako sú ASEAN-WEN 
a HA-WEN, ktoré sú zamerané na 
vytvorenie regionálnych centier odbornosti 
a sú vzorom spolupráce v oblasti boja 
s trestnou činnosťou páchanou na voľne 
žijúcich zvieratách a rastlinách;

15. vyzýva Komisiu a Radu, aby využili 
svoje obchodné a rozvojové nástroje na 
zavedenie cielených programov s
dostatočným financovaním na zlepšenie 
uplatňovania dohovoru CITES 
a zabezpečenie zdrojov na budovanie 
kapacít na boj proti pytliactvu 
a obchodovaniu, a to predovšetkým 
prostredníctvom podpory, posilnenia 
a rozšírenia iniciatív v oblasti 
presadzovania, ako sú ASEAN-WEN, HA-
WEN, LATF, PAPECALF a pracovná 
skupina pre dohodu z Lusaky, ktoré sú 
zamerané na vytvorenie regionálnych 
centier odbornosti a sú vzorom spolupráce 
v oblasti boja s trestnou činnosťou 
páchanou na voľne žijúcich zvieratách a 
rastlinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. opakovane vyjadruje svoju podporu 
správe vypracovanej Podvýborom pre 
organizovanú trestnú činnosť 
(2012/2117(INI)), a najmä bodu 143, v 
ktorom „vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
európsky akčný plán boja proti 

15. opakovane vyjadruje svoju podporu 
správe vypracovanej Podvýborom pre 
organizovanú trestnú činnosť 
(2012/2117(INI)), a najmä bodu 142, v 
ktorom „vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
európsky akčný plán boja proti 
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obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami 
a rastlinami a poukázala na jasné ciele v 
rámci EÚ aj mimo nej v záujme zmenšenia 
objemu nelegálneho obchodu s voľne 
žijúcimi druhmi a časťami ich tiel; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby využili svoje 
obchodné a rozvojové nástroje na 
zavedenie cielených programov na 
zlepšenie uplatňovania dohovoru CITES 
a zabezpečenie zdrojov na budovanie 
kapacít na boj proti pytliactvu 
a obchodovaniu, a to predovšetkým 
prostredníctvom podpory, posilnenia 
a rozšírenia iniciatív v oblasti 
presadzovania, ako sú ASEAN-WEN 
a HA-WEN, ktoré sú zamerané na 
vytvorenie regionálnych centier odbornosti 
a sú vzorom spolupráce v oblasti boja 
s trestnou činnosťou páchanou na voľne 
žijúcich zvieratách a rastlinách;

obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami 
a rastlinami a poukázala na jasné ciele v 
rámci EÚ aj mimo nej v záujme zmenšenia 
objemu nelegálneho obchodu s voľne 
žijúcimi druhmi a časťami ich tiel; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby využili svoje 
obchodné a rozvojové nástroje na 
zavedenie cielených programov na 
zlepšenie uplatňovania dohovoru CITES 
a zabezpečenie zdrojov na budovanie 
kapacít na boj proti pytliactvu 
a obchodovaniu, a to predovšetkým 
prostredníctvom podpory, posilnenia 
a rozšírenia iniciatív v oblasti 
presadzovania, ako sú ASEAN-WEN, HA-
WEN a pracovná skupina pre dohodu z
Lusaky, ktoré sú zamerané na vytvorenie 
regionálnych centier odbornosti a sú 
vzorom spolupráce v oblasti boja s trestnou 
činnosťou páchanou na voľne žijúcich 
zvieratách a rastlinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Kartika Tamara Liotard

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. nabáda Európsku úniu a členské
štáty, aby aktívne pracovali na tom, aby si
európski občania uvedomili skutočnosť, 
že trestná činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách nie je 
problémom, ktorý sa týka iných
kontinentov, ale naliehavým problémom
týkajúcim sa našej planéty a nášho
ekosystému s politickým, hospodárskym a 
sociálnym vplyvom na komunity na celom
svete;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 60
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. víta skutočnosť, že v nadväznosti na 
rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu 
kriminality a trestnú justíciu z mája 2013 
bola trestná činnosť páchaná na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách postavená 
na rovnakú úroveň ako závažná 
medzinárodná organizovaná trestná 
činnosť, ako napríklad obchodovanie s 
ľuďmi a drogami, a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prostredníctvom svojich 
obchodných a rozvojových politík zaručili 
plné uplatňovanie medzinárodnej dohody;

16. víta skutočnosť, že v nadväznosti na 
rezolúciu Komisie OSN pre prevenciu 
kriminality a trestnú justíciu z 26. apríla
2013 bola trestná činnosť páchaná na 
voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách 
postavená na rovnakú úroveň ako závažná 
medzinárodná organizovaná trestná 
činnosť, ako napríklad obchodovanie s 
ľuďmi a drogami, a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prostredníctvom svojich 
obchodných a rozvojových politík zaručili 
plné uplatňovanie medzinárodnej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 16 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

berie na vedomie, že spomedzi priorít EÚ, 
ktoré prijala Rada v júni 2013 pre 68.
zasadnutie Valného zhromaždenia
Organizácie Spojených národov, zostáva
myšlienka zvýšiť úsilie v boji proti trestnej
činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách a nezákonnej
ťažbe dreva a podporovať zlepšenie
riadenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. poukazuje na to, že v rámci dohovoru 
CITES existujú mechanizmy pre strany, 
ktoré neplnia svoje záväzky, a preto
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, 
aby ich v oprávnených prípadoch 
využívali v plnom rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. vyzýva Európsku komisiu a členské
štáty, aby vytvorili trustový fond alebo
obdobný nástroj v súlade s článkom 187
revidovaného nariadenia o finančných
pravidlách všeobecných pravidiel platných
pre všeobecný rozpočet Únie, ktorého
cieľom bude ochrana chránených oblastí
a boj proti nezákonnému obchodovaniu s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami a 
pytliactvu, ako súčasť akčného plánu boja
proti nezákonnému obchodovaniu s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. dôrazne podporuje Medzinárodné 
združenie pre boj proti trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch 
a rastlinách (ICCWC), ktoré zahŕňa 
zmluvné strany dohovoru CITES, Interpol, 
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 
(UNODC), Svetovú banku a Svetovú colnú 
organizáciu a ktoré umožní výmenu 
informácií a spravodajské služby a podporí
presadzovanie a dodržiavania práva;

17. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby
dôrazne podporovali Medzinárodné 
združenie pre boj proti trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch 
a rastlinách (ICCWC), ktoré zahŕňa 
zmluvné strany dohovoru CITES, Interpol, 
Úrad OSN pre drogy a kriminalitu 
(UNODC), Svetovú banku a Svetovú colnú 
organizáciu, a to vrátane prostredníctvom 
poskytovania finančných zdrojov a
odborných znalostí s cieľom uľahčiť
budovanie kapacít vlád, výmenu
informácií a spravodajské služby a 
podporiť presadzovanie a dodržiavanie
práva členmi ICCWC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 17 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

víta skutočnosť, že na poslednom summite
G8 (v Lough Erne, jún 2013) sa rozhodlo 
o prijatí opatrení na riešenie nezákonného
obchodovania s chránenými alebo
ohrozenými druhmi voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín, ako aj o ponuke
politickej a praktickej podpory tým 
regionálnym a medzinárodným 
organizáciám, ktoré stoja na čele úsilia
zvýšiť schopnosť krajín monitorovať a
kontrolovať svoje hranice a bojovať proti
faktorom, ktoré uľahčujú toto 
obchodovanie, ako je korupcia, 
nadnárodná organizovaná trestná
činnosť a nepovolené obchodovanie, 



AM\1009048SK.doc 35/45 PE522.971v01-00

SK

ktoré oslabujú riadenie a právny štát a v
niektorých prípadoch poskytujú dôležitý
zdroj financovania pre teroristov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Európsku komisiu, aby
prostredníctvom svojej práce s africkými a
ázijskými štátmi s rezerváciami pomáhala 
týmto krajinám posilniť politiku a právne
rámce, zvýšiť kapacitu na presadzovanie 
práva, vytvoriť účinné justičné systémy a
posilniť mechanizmy na boj proti korupcii
s cieľom účinnejšie bojovať proti trestnej 
činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a to na miestnej, 
národnej a regionálnej úrovni vrátane 
podpory a financovania uplatňovania
iniciatív, ako napr. súbor opatrení 
združenia ICCWC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. naliehavo žiada Komisiu a Radu, aby
zahrnuli boj proti trestnej činnosti 
páchanej na voľne žijúcich živočíchoch a 
rastlinách ako prioritu pri programovaní
finančných nástrojov pre rozvojovú 
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pomoc, a to v tematických aj regionálnych 
programoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. vyzýva Komisiu a Radu, aby využili 
svoje obchodné a rozvojové nástroje na 
zavedenie cielených programov s
dostatočným financovaním na zlepšenie 
uplatňovania dohovoru CITES 
a zabezpečenie zdrojov na budovanie 
kapacít na boj proti pytliactvu 
a obchodovaniu, a to predovšetkým 
prostredníctvom podpory, posilnenia 
a rozšírenia iniciatív v oblasti 
presadzovania, ako sú ASEAN-WEN,
HA-WEN, LATF, PAPECALF a
pracovná skupina pre dohodu z Lusaky, 
ktoré sú zamerané na vytvorenie 
regionálnych centier odbornosti a sú 
vzorom spolupráce v oblasti boja 
s trestnou činnosťou páchanou na voľne 
žijúcich zvieratách a rastlinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Andrea Zanoni

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Európsku komisiu, aby 
posilnila politiku a právne rámce, zvýšila 

(Netýka sa slovenského znenia.)
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kapacitu na presadzovanie práva, 
uspokojila potreby v oblasti technológií pre
spravodajské služby a vytvorila účinné 
justičné systémy na účinnejší boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a to na miestnej, 
národnej a regionálnej úrovni tým, že 
podporí uplatňovanie iniciatív, ako napr. 
súbor opatrení združenia ICCWC;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 70
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Európsku komisiu, aby 
posilnila politiku a právne rámce, zvýšila
kapacitu na presadzovanie práva, 
uspokojila potreby v oblasti technológií 
pre spravodajské služby a vytvorila účinné 
justičné systémy na účinnejší boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a to na miestnej, 
národnej a regionálnej úrovni tým, že 
podporí uplatňovanie iniciatív, ako napr. 
súbor opatrení združenia ICCWC;

18. vyzýva Európsku komisiu a členské
štáty, aby posilnili politiku a právne rámce, 
zvýšili kapacitu na presadzovanie práva, 
uspokojili potreby v oblasti technológií pre 
spravodajské služby a vytvorili účinné 
justičné systémy na účinnejší boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a to na miestnej, 
národnej a regionálnej úrovni okrem iného
tým, že podporia uplatňovanie iniciatív, 
ako napr. súbor opatrení združenia ICCWC
a odbornú prípravu prokurátorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Európsku komisiu, aby 18. vyzýva Európsku komisiu, aby 
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posilnila politiku a právne rámce, zvýšila 
kapacitu na presadzovanie práva, 
uspokojila potreby v oblasti technológií pre 
spravodajské služby a vytvorila účinné 
justičné systémy na účinnejší boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a to na miestnej, 
národnej a regionálnej úrovni tým, že 
podporí uplatňovanie iniciatív, ako napr. 
súbor opatrení združenia ICCWC;

posilnila politiku a právne rámce, zvýšila 
kapacitu na presadzovanie práva, 
uspokojila potreby v oblasti technológií pre 
spravodajské služby a vytvorila účinné 
justičné systémy na účinnejší boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách vrátane odbornej 
prípravy prokurátorov špecializovaných v 
oblasti trestnej činnosti páchanej na 
voľne žijúcich živočíchoch a rastlinách, 
a to na miestnej, národnej a regionálnej 
úrovni tým, že podporí uplatňovanie 
iniciatív, ako napr. súbor opatrení 
združenia ICCWC;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a 
uplatňovala regionálne stratégie na 
presadzovanie práva na ochranu voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a sietí, ktoré 
by boli prepojené pomocou globálneho 
koordinačného systému, a to tým, že 
podporí regionálne subjekty zamerané na 
presadzovanie práva, ako je HA-WEN 
a ASEAN-WEN;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a 
uplatňovala regionálne stratégie na 
presadzovanie práva na ochranu voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a sietí, ktoré 
by boli prepojené pomocou globálneho 
koordinačného systému, a to okrem iného
tým, že podporí regionálne subjekty 
zamerané na presadzovanie práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a 
uplatňovala regionálne stratégie na 
presadzovanie práva na ochranu voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a sietí, ktoré 
by boli prepojené pomocou globálneho 
koordinačného systému, a to tým, že 
podporí regionálne subjekty zamerané na 
presadzovanie práva, ako je HA-WEN 
a ASEAN-WEN;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a 
uplatňovala regionálne stratégie na 
presadzovanie práva na ochranu voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín a sietí, ktoré 
by boli prepojené pomocou globálneho 
koordinačného systému, a to tým, že 
podporí program Interpolu v oblasti 
trestných činov proti životnému
prostrediu, vytváranie špecializovaných 
národných jednotiek pre environmentálnu 
bezpečnosť a ich integráciu s
regionálnymi subjektmi zameranými na 
presadzovanie práva, ako je pracovná
skupina pre dohodu z Lusaky, HA-WEN, 
SAWEN a ASEAN-WEN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie vysoký a stále rastúci 
dopyt z Číny a Juhovýchodnej Ázie po 
nezákonných výrobkoch z voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a zdôrazňuje, že je 
potrebné túto otázku zaradiť medzi témy 
dialógu EÚ s Áziou; v tejto súvislosti 
podporuje dohodu podpísanú komisárom 
Potočnikom a čínskym ministrom pre 
ochranu životného prostredia Čou Seng-
Sienom, ktorá je významným krokom v 
spoločnom úsilí v boji proti obchodu s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami;

20. berie na vedomie vysoký a stále rastúci 
dopyt z Číny a Juhovýchodnej Ázie po 
nezákonných výrobkoch z voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín a zdôrazňuje, že je 
potrebné túto otázku zaradiť medzi témy 
dialógu EÚ s Áziou na najvyššej politickej 
úrovni; v tejto súvislosti podporuje dohodu 
podpísanú v júli 2013 komisárom 
Potočnikom a čínskym námestníkom
ministra pre správu lesného hospodárstva, 
Čangom Ťianlongom, ktorá je 
významným krokom v spoločnom úsilí v 
boji proti obchodu s voľne žijúcimi 
živočíchmi a rastlinami a podporuje jej 
plné vykonávanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
rámci dohovoru CITES a dvojstranného
dialógu so spotrebiteľskými krajinami 
urobili všetko pre zabezpečenie uzavretia
paralelných zákonných trhov, 
medzinárodných aj domácich, ktoré
stimulujú dopyt po kriticky ohrozených 
druhoch, ako sú slony, nosorožce a tigre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. naliehavo žiada Komisiu a členské
štáty, aby preskúmali problematické 
otázky spolu s Africkou úniou, NEPAD, 
AMCEN a Komisiou Africkej únie v
rámci nadchádzajúceho summitu Afriky a 
EÚ v roku 2014 s cieľom identifikovať
oblasti spolupráce pri riešení týchto
globálnych problémov pre ďalšiu 
spoločnú stratégiu Afriky a EÚ na roky 
2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nabáda Komisiu, aby obchodovanie s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 
zahrnula do transatlantickej spolupráce s 
cieľom vypracovať spoločný prístup;

21. nabáda Komisiu, aby obchodovanie s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 
zahrnula do transatlantickej spolupráce s 
cieľom vypracovať spoločný prístup, ktorý
zaručuje účinné právne režimy, ktoré 
bránia uvádzaniu nezákonne
obchodovaných výrobkov na európske a
americké trhy, a zlepšiť komunikačné
kanály pre výmenu informácií o
predpisoch v oblasti riadenia a obchodu s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. nabáda Komisiu, aby obchodovanie s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 
zahrnula do transatlantickej spolupráce s 
cieľom vypracovať spoločný prístup;

21. vyzýva Komisiu, aby do
transatlantickej spolupráce zahrnula
ambicióznu kapitolu o trvalo udržateľnom
rozvoji v rámci Transatlantického 
obchodného a investičného partnerstva 
(TTIP), ktorá by zahŕňala obchodovanie s 
voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, s
cieľom zaručiť účinné právne režimy, 
ktoré bránia uvádzaniu nezákonne
obchodovaných výrobkov na európske a
americké trhy, a dohodnúť sa na
spoločných minimálnych stanovených 
normách týkajúcich sa predpisov v oblasti 
riadenia a obchodu s voľne žijúcimi 
živočíchmi a rastlinami pre všetky budúce
obchodné dohody s inými národmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podporili úsilie v kľúčových krajinách v 
rámci ministerstiev navrhnúť a
uskutočňovať dobre preskúmané
kampane na znižovanie dopytu a
zabezpečiť primerané dlhodobé investície
pre vykonávanie týchto stratégií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že represívne opatrenia 
samy o sebe nepostačujú na boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a vyzýva 
Komisiu, aby si zabezpečila podporu 
miestnych komunít, ktoré žijú najbližšie k 
voľne žijúcim živočíchom a rastlinám, a 
aby vypracovala programy, ktoré by im 
ponúkali alternatívny zdroj príjmov;

22. zastáva názor, že represívne opatrenia 
samy o sebe nepostačujú na boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich 
živočíchoch a rastlinách, a preto vyzýva
Komisiu, aby podporovala miestne
komunity, ktoré žijú najbližšie k voľne 
žijúcim živočíchom a rastlinám, a aby
financovala programy, ktoré ponúkajú
alternatívne zdroje príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Sandrine Bélier
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že represívne opatrenia 
samy o sebe nepostačujú na boj proti 
trestnej činnosti páchanej na voľne 
žijúcich živočíchoch a rastlinách, a
vyzýva Komisiu, aby si zabezpečila 
podporu miestnych komunít, ktoré žijú 
najbližšie k voľne žijúcim živočíchom a 
rastlinám, a aby vypracovala programy, 
ktoré by im ponúkali alternatívny zdroj 
príjmov;

22. vyzýva Komisiu, aby podporila rozvoj
alternatívnych zdrojov obživy pre miestne 
komunity, ktoré žijú najbližšie k voľne 
žijúcim živočíchom a rastlinám a
preukázateľne prispievajú k obnove a
zachovaniu populácií voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín, a aby zapojila
komunity do operácií proti pytliactvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Daciana Octavia Sârbu

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že je potrebné posúdiť
vplyv jednorazových predajov slonoviny
pri nezákonnom obchodovaní vrátane
ťažkostí, ktoré spôsobujú orgánom
presadzovania práva paralelnými
obchodmi so zákonne a nezákonne 
nadobudnutou slonovinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva zmluvné strany dohovoru, aby 
vykonávali osvetu medzi spotrebiteľmi o 
vplyvoch ich spotreby na ohrozené voľne 
žijúce druhy, ktorým v dôsledku 
nezákonného obchodovania s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami hrozí 
vyhubenie;

23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vykonávali osvetu medzi spotrebiteľmi o 
vplyvoch ich spotreby na ohrozené voľne 
žijúce druhy, ktorým v dôsledku 
nezákonného obchodovania s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami hrozí 
vyhubenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sandrine Bélier

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva zmluvné strany dohovoru, aby 
vykonávali osvetu medzi spotrebiteľmi o 
vplyvoch ich spotreby na ohrozené voľne 
žijúce druhy, ktorým v dôsledku 
nezákonného obchodovania s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami hrozí 
vyhubenie;

23. vyzýva zmluvné strany dohovoru, aby 
prijali a vykonávali jasné a účinné právne
predpisy a politiky, ktoré odrádzajú od
spotreby výrobkov z ohrozených druhov
voľne žijúcich živočíchov a rastlín, a aby
vzdelávali spotrebiteľov, pokiaľ ide o
vplyv ich spotreby výrobkov z voľne 
žijúcich druhov živočíchov a rastlín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva zmluvné strany dohovoru, aby 
vykonávali osvetu medzi spotrebiteľmi o 
vplyvoch ich spotreby na ohrozené voľne 
žijúce druhy, ktorým v dôsledku 

23. vyzýva zmluvné strany dohovoru, aby 
vykonávali osvetu medzi spotrebiteľmi o 
vplyvoch ich spotreby na ohrozené voľne 
žijúce druhy, ktorým v dôsledku 
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nezákonného obchodovania s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami hrozí 
vyhubenie;

nezákonného obchodovania s voľne 
žijúcimi živočíchmi a rastlinami hrozí 
vyhubenie, a aby poskytovali primerané 
informácie o dôsledkoch 
nekontrolovaného šírenia určitých 
druhov, ktoré sú pre pôvodné ekosystémy 
exotické, a o nebezpečenstvách, ktoré toto 
šírenie môže predstavovať;

Or. es


