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Predlog spremembe 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije Komisije 
Združenih narodov za preprečevanje 
kriminala in kazensko pravosodje iz maja
2013, ki poziva narode po svetu, naj
kriminal, povezan s prostoživečimi živalmi 
in rastlinami ter gozdovi, obravnavajo kot 
resno obliko organiziranega kriminala ter
naj ga uvrstijo v isto skupino kot trgovino 
z ljudmi in trgovino z drogami;

– ob upoštevanju resolucije Komisije 
Združenih narodov za preprečevanje 
kriminala in kazensko pravosodje iz aprila
2013, ki jo je julija 2013 podprl 
Ekonomski in socialni svet ZN, ki 
spodbuja svoje države članice, naj
nedovoljeno trgovino s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami štejejo za resno 
kaznivo dejanje, če pri tem sodelujejo 
organizirane kriminalne združbe, ter naj
jo uvrstijo v isto skupino kot trgovino z 
ljudmi in trgovino z drogami,

Or. en

Predlog spremembe 2
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju preiskave Interpola in 
Mednarodnega sklada za zaščito živali
(IFAW) o spletnem trgovanju s slonovino 
v Evropski uniji, ki ugotavlja, da je pregon 
spletnega kriminala, povezanega s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, v 
povojih, ter poziva k uvedbi posebne 
zakonodaje o spletni trgovini v Evropski 
uniji, ki bi urejala trgovino s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami;

– ob upoštevanju preiskave Interpola in 
Mednarodnega sklada za zaščito živali 
(IFAW) o spletnem trgovanju s slonovino 
v Evropski uniji, ki ugotavlja, da je pregon 
spletnega kriminala, povezanega s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, v 
povojih, ter poziva k uvedbi posebne 
zakonodaje o spletni trgovini v Evropski 
uniji, ki bi urejala trgovino s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami,
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Or. en

Predlog spremembe 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. 
februarja 2013 o strateških ciljih EU za 16. 
konferenco pogodbenic Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES) marca 2013 v Bangkoku;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. 
februarja 2013 o strateških ciljih EU za 16. 
konferenco pogodbenic Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES) marca 2013 v Bangkoku
(2012/2838),

Or. en

Predlog spremembe 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izida konference 
pogodbenic Konvencije o mednarodni 
trgovini z ogroženimi prostoživečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) 
marca 2013 v Bangkoku (Cop 16), kjer so 
se pogodbenice dogovorile o številnih 
konkretnih ukrepih proti krivolovu in 
trgovanju s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami;

– ob upoštevanju izidov 16. zasedanja
konference pogodbenic Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES) marca 2013 v Bangkoku
na Tajskem (Cop 16), kjer so se 
pogodbenice dogovorile o številnih 
konkretnih ukrepih proti krivolovu in 
trgovanju s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, vključno s sklepi 16.39 – 16.40 
in sklepi 16.78 – 16.83,

Or. en
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Predlog spremembe 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vmesnega poročila 
Posebnega odbora za organizirani 
kriminal iz avgusta 2013, zlasti odstavka 
143;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
23. oktobra 2013 o organiziranem 
kriminalu, korupciji in pranju denarja 
(2013/2107(INI)), zlasti odstavka 127, ter 
svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o 
organiziranem kriminalu, korupciji in 
pranju denarja (vmesno 
poročilo)(2012/2117(INI),

Or. en

Predlog spremembe 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Priporočila Stalnega 
odbora Bernske konvencije št. 155 (2011) 
o nezakonitem ubijanju in lovu 
prostoživečih ptic s pastmi ter trgovini z 
njimi, sprejetega 2. decembra 2011, in 
časovnega načrta Evropske komisije za 
odpravo nezakonitega ubijanja in lova 
ptic s pastmi ter trgovine z njimi 
(12/2012),

Or. en

Predlog spremembe 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 b (novo)



PE522.971v01-00 6/43 AM\1009048SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju najnovejših pobud ZDA, 
Filipinov in Gabona za uničenje zalog 
nezakonite slonovine zaradi ozaveščanja 
javnosti o rasti povpraševanja po 
slonovini in višjih ravneh nezakonite 
trgovine in krivolova ter z namenom, da 
se zatre trgovanje s prostoživečimi živalmi 
in rastlinami,

Or. en

Predlog spremembe 8
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju skupne izjave 11 
voditeljev afriških držav, ki imajo 
rezervate za slone, z dne 
26. septembra 2013, v okviru zaveze 
Clintonove globalne pobude za ukrepanje 
v okviru Partnerstva za rešitev afriškega 
slona, ki spodbuja druge države, naj 
razglasijo ali ponovno vzpostavijo državne 
moratorije na ves komercialni uvoz, izvoz 
ter domačo prodajo in nakup oklov in 
izdelkov iz slonovine, dokler populacij 
slonov ne bo več ogrožal krivolov,

Or. en

Predlog spremembe 9
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, od 
krivolova do prevoza nezakonitih izdelkov 
iz prostoživečih živali in rastlin in njihovih 
delov, pa vse do nezakonite prodaje in 
uporabe teh izdelkov v državah potrošnicah 
rastoč posel organiziranega kriminala;

A. ker je kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, od 
krivolova do prevoza nezakonitih izdelkov 
iz prostoživečih živali in rastlin in njihovih 
delov, pa vse do nezakonite prodaje in 
uporabe teh izdelkov v državah potrošnicah 
rastoč posel organiziranega kriminala, 
katerega vrednost znaša vsaj 
19 milijard USD letno in ki je zdaj četrta 
največja nezakonita dejavnost na svetu za 
trgovino z drogami, ponarejanjem in 
trgovino z ljudmi;

Or. en

Predlog spremembe 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, od 
krivolova do prevoza nezakonitih izdelkov 
iz prostoživečih živali in rastlin in njihovih 
delov, pa vse do nezakonite prodaje in 
uporabe teh izdelkov v državah 
potrošnicah rastoč posel organiziranega 
kriminala;

A. ker je kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami,
vključno s krivolovom in nezakonitim 
pridobivanjem, prevozom nezakonitih 
izdelkov iz živali in rastlin in njihovih 
delov ter nezakonito prodajo in uporabo 
ter izdelkov v državah potrošnicah postal 
resen mednarodni organizirani kriminal;

Or. en

Predlog spremembe 11
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kriminal, povezan s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, resno ogroža varnost, 
politično stabilnost, gospodarstvo, naravne 
vire in kulturno dediščino številnih držav, 
sama obsežnost odziva, potrebnega za 
učinkovito soočanje s temi grožnjami pa 
pogosto presega same pristojnosti organov 
pregona na področju okolja ali 
prostoživečih živali in rastlin oziroma ene 
same države ali regije;

C. ker kriminal, povezan s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, resno ogroža varnost, 
politično stabilnost, gospodarstvo,
preživetje lokalnega prebivalstva, naravne 
vire in kulturno dediščino v številnih
državah, obsežnost odziva, potrebnega za 
učinkovito soočanje s temi grožnjami, pa
pogosto presega same pristojnosti organov 
pregona na področju okolja ali 
prostoživečih živali in rastlin oziroma ene 
same države ali regije;

Or. en

Predlog spremembe 12
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nezakonito trgovanje s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami 
predstavlja veliko grožnjo za mir in 
varnost, vladavino prava in svetovni 
razvoj;

D. ker nezakonito trgovanje s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami ne
predstavlja le velike grožnje za mir in 
varnost, pravno državo in razvoj lokalnih 
skupnosti, v katerih se izčrpavajo viri 
prostoživečih živali in rastlin, ampak tudi 
za mir in varnost držav in regij, v katerih 
se nahajajo te skupnosti, ter svetovni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 13
Romana Jordan

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker nezakonito trgovanje s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami 
predstavlja veliko grožnjo za mir in 
varnost, vladavino prava in svetovni 
razvoj;

D. ker nezakonito trgovanje s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami 
predstavlja veliko grožnjo za mir in 
varnost, vladavino prava in svetovni
trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 14
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker spoprijemanje s kriminalom, 
povezanim s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, zahteva usklajen svetovni odziv 
na ravni voditeljev držav ter ustrezno
uporabo instrumentov kazenskega pregona
v celotnem sistemu kazenskega 
pravosodja;

E. ker spoprijemanje s kriminalom, 
povezanim s prostoživečimi živalmi in
rastlinami, zahteva usklajen svetovni odziv 
na najvišji politični ravni in učinkovito
uporabo instrumentov za okrepitev
kazenskega pregona ter sistemov
kazenskega pravosodja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker spoprijemanje s kriminalom, 
povezanim s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, zahteva tudi usklajen odziv 
organov kazenskega pregona na 
mednarodni in nacionalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se z denarjem iz trgovine z izdelki iz 
prostoživečih živali in rastlin pogosto
okoristijo mednarodne kriminalne 
organizacije;

F. ker so v nezakonitem trgovanju s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami
pogosto udeležene mednarodne mreže 
organiziranega kriminala, ki jim to 
nezakonito trgovanje predstavlja vir 
prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se z denarjem iz trgovine z izdelki iz 
prostoživečih živali in rastlin pogosto 
okoristijo mednarodne kriminalne 
organizacije;

F. ker se s sredstvi iz trgovine z izdelki iz 
prostoživečih živali in rastlin pogosto 
okoristijo mednarodne kriminalne 
organizacije in militantne uporniške 
skupine;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker bo zakonita trgovina še naprej 
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služila za krinko nezakoniti trgovini in 
spodbujala krivolov, dokler bo 
povpraševanje po izdelkih iz prostoživečih 
živali in rastlin visoko, prizadevanja na 
področju pregona pa majhna;

Or. en

Predlog spremembe 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. se zaveda, da je Evropska unija hkrati 
pomemben trg in tranzitna pot za 
nezakonito trgovino s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami; poudarja, da po 
ocenah Europola „prihodki iz trgovine z 
ogroženimi vrstami … znašajo od 18 do 26 
milijard EUR letno, pri čemer je Evropska 
unija najpomembnejši namembni trg na 
svetu“;

1. poudarja, da je Evropska unija hkrati 
pomemben trg in tranzitna pot za 
nezakonito trgovino s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami; poudarja, da po 
ocenah Europola prihodki iz trgovine z 
ogroženimi vrstami znašajo od 18 do 26 
milijard EUR letno, pri čemer je Evropska 
unija najpomembnejši namembni trg na 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 20
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. upošteva, da je namen konvencije 
CITES zagotoviti, da mednarodna trgovina 
s prostoživečimi živalmi in rastlinami ne 
ogroža preživetja vrst v naravi;

2. poudarja, da je namen konvencije 
CITES zagotoviti, da mednarodna trgovina 
s prostoživečimi živalmi in rastlinami ne 
ogroža preživetja vrst v naravi;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je seznanjen, da organizacija Global 
Financial Integrity v poročilu o 
nadnacionalnem kriminalu v svetu v 
razvoju iz februarja 2011 ocenjuje, da je 
zgolj mednarodna spletna trgovina z 
izdelki iz prostoživečih živali in rastlin 
vredna 10 milijard ameriških dolarjev 
letno;

3. je zaskrbljen, ker organizacija Global 
Financial Integrity v poročilu o 
nadnacionalnem kriminalu v svetu v 
razvoju iz februarja 2011 ocenjuje, da je 
zgolj nezakonita spletna trgovina z izdelki 
iz prostoživečih živali in rastlin vredna 10 
milijard ameriških dolarjev letno;

Or. en

Predlog spremembe 22
Inese Vaidere

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi vse večje 
povezanosti med osebami in denarjem, 
povezanim s trgovino s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, ter drugimi oblikami 
organiziranega kriminala;

4. izraža zaskrbljenost zaradi vse večje 
povezanosti med osebami in denarjem, 
povezanim s trgovino s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, ter drugimi oblikami 
organiziranega kriminala, vključno s 
prekupčevanjem z drogami in orožjem, 
korupcijo in goljufijami, kot tudi 
militantnimi in terorističnimi skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 5



AM\1009048SL.doc 13/43 PE522.971v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. se zaveda, da je za skupine 
organiziranega kriminala, zlasti tiste, vešče 
tihotapljenja, trgovina s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami privlačna zaradi
šibkih zmogljivosti za kazenski pregon in
izvajanje, velikih dobičkov in blagih kazni;

5. je zaskrbljen, ker je za skupine 
organiziranega kriminala, zlasti tiste, vešče 
tihotapljenja, trgovina s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami privlačna zaradi
pomanjkanja zmogljivosti za kazenski 
pregon in njegovega nezadostnega 
izvajanja ter velikih dobičkov in blagih 
kazni;

Or. en

Predlog spremembe 24
Kartika Tamara Liotard

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi morale Evropska unija 
in države članice, če želijo odigrati 
resnično vodilno vlogo na področju 
varstva ogroženih živalskih in rastlinskih 
vrst, nujno zagotoviti ne le aktivno in 
ambiciozno podporo mednarodnim 
pogajanjem, ampak tudi najprimernejši 
pravni okvir ter pogoje za izvajanje, ki bi 
zagotovili zapolnitev vseh pravnih vrzeli, 
ki prispevajo k tej nezakoniti trgovini, 
znotraj njihovih meja;
(Ta vodilna vloga, ki jo želi odigrati EU, ni 
skladna z obstoječimi trditvami, da se 
države članice in evropski državljani 
uporabljajo kot posredniki pri prenosu 
nosorogovih rogov v Vietnam ali druge 
države, in z ocenjeno vrednostjo te 
trgovine.)

Or. en
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Predlog spremembe 25
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. se zaveda, da je pojav krivolova 
različnih vrst prostoživečih živali prisoten 
tudi na ozemlju Evropske unije in da smo 
še vedno priča uboju, odvzemu, ujetju in 
prodaji redkih, zlasti zaščitenih ali celo 
ogroženih vrst, ki so naštete v Prilogi IV 
Direktive 92/43/EGS (direktiva o 
habitatih) in v Prilogi I k Direktivi 
2009/147/ES (direktiva o pticah);

Or. it

Predlog spremembe 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi 
akcijski načrt EU za boj proti kriminalu, 
povezanemu s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, ter trgovanju z njimi, vključno 
z jasnimi rezultati in roki;

Or. en

Predlog spremembe 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je seznanjen z najnovejšim poročilom 
omrežja TRAFFIC, ki Evropsko unijo 
kaže kot glavno tranzitno destinacijo za 
nezakonite izdelke iz prostoživečih živali 
in rastlin
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pd
f/Overview%20significant%20seizures.pdf
), Unija pa je tako v prednostnem položaju 
pri nadzoru te trgovine;

7. poudarja, da je Evropska unija glavna 
tranzitna destinacija za nezakonite izdelke 
iz prostoživečih živali in rastlin, kot je bilo 
poudarjeno v najnovejšem poročilu 
omrežja TRAFFIC1, in je tako v 
prednostnem položaju pri nadzoru te 
trgovine;

__________________
1

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

Or. en

Predlog spremembe 28
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. je seznanjen z najnovejšim poročilom 
omrežja TRAFFIC, ki Evropsko unijo kaže 
kot glavno tranzitno destinacijo za 
nezakonite izdelke iz prostoživečih živali 
in rastlin
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/
Overview%20significant%20seizures.pdf), 
Unija pa je tako v prednostnem položaju 
pri nadzoru te trgovine;

7. je seznanjen z najnovejšim poročilom 
omrežja TRAFFIC, ki Evropsko unijo kaže 
kot glavno tranzitno destinacijo za 
nezakonite izdelke iz prostoživečih živali 
in rastlin, kot so slonovina in žive živali 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/
Overview%20significant%20seizures.pdf), 
Unija pa je tako v prednostnem položaju 
pri nadzoru te trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 29
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj uvedejo 
moratorije na ves komercialni uvoz, izvoz 
in domačo prodajo ter nakupe oklov in 
slonovine ter izdelkov iz slonovine, dokler 
populacij divjih slonov ne bo več ogrožal 
krivolov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj se pridružijo 
drugim pogodbenicam konvencije CITES 
in pošljejo jasno sporočilo zoper 
nezakonito trgovanje s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami ter povpraševanje po 
nezakonitih izdelkih iz prostoživečih živali 
in rastlin tako, da uničijo svoje zaloge 
nezakonite slonovine;

Or. en

Predlog spremembe 31
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo priporočilo Komisije št. 2007/425, 
ki opredeljuje niz ukrepov za izvrševanje 

8. poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo priporočilo Komisije št. 2007/425, 
ki opredeljuje niz ukrepov za izvrševanje 
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Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z 
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi;
državam članicam priporoča, naj poskrbijo 
za takojšen prevzem zaseženih primerkov 
in tako bolje izvajajo konvencijo CITES ter 
zaščitijo dobrobit živih živali;

Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z 
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi;
državam članicam priporoča, naj poskrbijo 
za takojšen zaseg odvzetih primerkov in 
tako bolje izvajajo konvencijo CITES ter 
zaščitijo dobrobit živih živali;

Or. it

Predlog spremembe 32
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj v celoti 
izvajajo priporočilo Komisije št. 2007/425, 
ki opredeljuje niz ukrepov za izvrševanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z 
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi;
državam članicam priporoča, naj poskrbijo 
za takojšen prevzem zaseženih primerkov 
in tako bolje izvajajo konvencijo CITES ter 
zaščitijo dobrobit živih živali;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 33
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Evropsko komisijo, naj se 
posvetuje s stalnim odborom konvencije 
CITES v zvezi s Sklepom 16.47 Cop 16 o 
določbah za poenotenje uničenja 
zaseženih primerkov iz nezakonite 
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trgovine, da se zagotovijo usklajeni 
pristopi k izmenjavi podatkov in hitro 
vračanje živih zaseženih živali v okolje;

Or. en

Predlog spremembe 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo, naj poenoti 
usklajevanje med državami članicami v 
skladu s Priporočilom Komisije št. 
2007/425/ES, da države članice, ki imajo 
blage kazni, ne bi postale luknja v sistemu;

9. spodbuja države članice, naj okrepijo 
pravosodni sektor v EU z večjo 
ozaveščenostjo, zmogljivostmi in viri, da 
zagotovijo, da bo pregon nezakonite 
trgovine s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami učinkovit in v celotnem obsegu, 
kot ga dovoljuje zakon, ter da bodo osebe, 
ki se ukvarjajo s kriminalom na področju 
prostoživečih živali in rastlin, kaznovane 
sorazmerno z resnostjo kaznivega dejanja, 
zato poziva Komisijo, naj poenoti 
usklajevanje med državami članicami v 
skladu s Priporočilom Komisije št. 
2007/425/ES, da se države članice, ki 
imajo blage kazni, ne bi izkoriščale kot 
prednostne vstopne točke;

Or. en

Predlog spremembe 35
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj podrobno 
spremlja in nadzoruje uporabo Direktive 
2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu 
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okolja, ker v nekaterih državah članicah 
še dandanes niso predvidene učinkovite 
kazni, ki bi morale biti na podlagi 
direktive predvidene tudi za osebe, ki 
usmrtijo, uničijo, posedujejo ali 
odvzamejo zaščitene živalske in rastlinske 
vrste;

Or. it

Predlog spremembe 36
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. zahteva, da se na podlagi tega 
pomisleka, izraženega v resoluciji OZN iz 
maja 2013, ki vključuje kazniva dejanja 
zoper gozdove, pregledajo sedanji 
instrumenti EU o nezakoniti trgovini z 
lesom in drugi akti v zvezi z gozdovi z 
namenom, da se ugotovi, ali so ti 
instrumenti zadostni in učinkoviti v boju 
proti obsežni nezakoniti trgovini, ki jo 
trenutno beležimo na ozemlju Unije;

Or. es

Predlog spremembe 37
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. opozarja, da imajo trenutno države 
članice Evropske unije še vedno zelo 
različne sisteme kaznovanja oseb, ki 
trgujejo, odvzamejo, ulovijo ali posedujejo
zaščitene prostoživeče živali, in da ta 
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različna obravnava med državami 
članicami na področju kazni pogosto 
negativno vpliva na učinkovitost sistemov 
nadzora in na učinkovitost pristojnih za 
nadzor v posameznih državah članicah;

Or. it

Predlog spremembe 38
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k ustreznim kaznim za kršitve 
Uredbe (ES) št. 338/97, ki bodo odvračale 
od kriminala, povezanega s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, in upoštevale tržno 
vrednost vrst, ohranitveno vrednost vrst, ki 
so predmet kaznivega dejanja, ter nastale 
stroške;

10. poziva k ustreznim kaznim za kršitve
Uredbe (ES) št. 338/97, ki bodo odvračale 
od kriminala, povezanega s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, in upoštevale tržno 
vrednost vrst, ohranitveno vrednost vrst, ki 
so predmet kaznivega dejanja, ter nastale 
stroške; poziva k opredelitvi sistema, ki bo 
predvideval posodabljanje in pravočasno 
prilagajanje višine kazni;

Or. it

Predlog spremembe 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da Direktiva 2008/99/ES o 
kazenskopravnem varstvu okolja usklajuje 
opredelitve kaznivih dejanj, povezanih s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, po 
vsej Evropi; poudarja tudi, da ta direktiva 
od držav članic zahteva, da vzpostavijo 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazni, zato jih poziva, naj nemudoma 
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vzpostavijo ustrezne ravni kazni za 
kazniva dejanja, povezana s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami;

Or. en

Predlog spremembe 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo in Svet, naj podpreta 
namensko usposabljanje celotne verige 
izvrševanja v okviru obstoječih finančnih 
instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. poziva države članice, naj v boju proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, uporabijo vse 
ustrezne evropske in domače instrumente 
zoper organizirani kriminal, korupcijo in 
pranje denarja ter za zaplembo 
premoženjskih koristi;

Or. en

Predlog spremembe 42
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10d. poziva vse države članice EU, naj 
upoštevajo resolucijo Komisije Združenih 
narodov za preprečevanje kriminala in 
kazensko pravosodje iz aprila 2013 tako, 
da posodobijo zakonodajo in zagotovijo, 
da bo nezakonito trgovanje s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, v 
katerem sodelujejo organizirane 
kriminalne združbe, kaznivo dejanje, ki se 
kaznuje z zaporno kaznijo do štirih let ali 
več, tako da se lahko Konvencija ZN o 
mednarodnem organiziranem kriminalu 
uporabi kot podlaga za mednarodno 
sodelovanje in medsebojno pravno 
pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 43
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije o uvozu 
lovskih trofej v države članice EU;

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije o uvozu 
lovskih trofej v države članice EU in o 
njihovem posedovanju;

Or. it

Predlog spremembe 44
Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije o uvozu 
lovskih trofej v države članice EU;

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije o uvozu 
lovskih trofej v države članice EU in 
zahtevajo dovoljenja za uvoz trofej vseh 
vrst, navedenih v Prilogi B teh določb;

Or. en

Predlog spremembe 45
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije o uvozu 
lovskih trofej v države članice EU;

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo revizijo pravnih 
določb Evropske unije o uvozu lovskih 
trofej v države članice EU in zahtevajo 
dovoljenja za uvoz trofej vseh vrst, 
navedenih v Prilogi B teh določb;

Or. en

Predlog spremembe 46
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije o uvozu
lovskih trofej v države članice EU;

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo 
pravnih določb Evropske unije, da bi 
prepovedali uvoz lovskih trofej v države 
članice EU;

Or. es

Predlog spremembe 47
Véronique Mathieu Houillon, Sophie Auconie, Christa Klaß, Christofer Fjellner, Pilar 
Ayuso, Philippe Juvin, Mairead McGuinness, Sergio Berlato

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. se zaveda, da netrajnosten in neetičen 
lov na trofeje povzroča obsežen upad 
ogroženih vrst, navedenih v dodatkih I in II 
h konvenciji CITES, ter poziva države 
članice, naj podprejo morebitno revizijo
pravnih določb Evropske unije o uvozu 
lovskih trofej v države članice EU;

12. se zaveda, da sta krivolov in določena 
oblika neetičnega lova, ki ne omogočata 
nadaljnjega obstoja vrst, vključenih v 
mednarodno trgovino, povzročila obsežen 
upad ogroženih vrst, navedenih v dodatkih 
I in II h konvenciji CITES, ter poziva 
države članice, naj to upoštevajo pri 
morebitni reviziji pravnih določb Unije, ki 
urejajo trgovino s prosto živečimi živalmi;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva, naj vsaka država članica 
zagotovi centre za reševanje prostoživečih 
živali, ki bodo prostoživeče živali, ki so jih 
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odvzeli ali zasegli nadzorni organi, 
zadržali, zdravili, rehabilitirali in po 
možnosti vrnili na prostost v primerno 
naravno okolje;

Or. it

Predlog spremembe 49
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj pregledajo 
parametre, v skladu s katerimi se v njihovi 
zakonodaji dovoljujejo dejavnosti, kot je 
tako imenovani športni lov, da se zagotovi 
izvajanje lovske dejavnosti zgolj in 
izključno z namenom izvajanja nadzora 
nad vrstami ali zaradi ravnovesja v 
ekosistemu, v katerem živali živijo;

Or. es

Predlog spremembe 50
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poziva Komisijo, naj spremlja 
nadzor, ki ga države članice izvajajo na 
manjših letališčih, da preprečijo šibke 
točke, prek katerih bi lahko iz tujine 
nezakonito prihajale prostoživeče živali in 
na katerih lokalni organi pogosto ne 
izvajajo usposobljenih in ustreznih 
pregledov;

Or. it
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Predlog spremembe 51
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k ustanovitvi specializirane 
enote Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, da bi 
na enem mestu zbrali informacije in 
analize ter usklajevali preiskave, s čimer bi 
moral pristop postati bolj strateški;

13. poziva k ustanovitvi specializirane 
enote Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki bo 
razpolagala z zadostnimi in 
usposobljenimi človeškimi viri ter 
primernimi sredstvi, da bi na enem mestu 
zbrali informacije in analize ter usklajevali 
preiskave, s čimer bi moral pristop postati 
bolj strateški;

Or. en

Predlog spremembe 52
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k ustanovitvi specializirane 
enote Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, da bi 
na enem mestu zbrali informacije in 
analize ter usklajevali preiskave, s čimer bi 
moral pristop postati bolj strateški;

13. poziva k ustanovitvi specializirane 
enote Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki bo 
imela vsa nadnacionalna pooblastila in 
pristojnosti, da bi na enem mestu zbrali 
informacije in analize ter usklajevali 
preiskave, s čimer bi moral pristop postati 
bolj strateški; poziva k optimizaciji in 
spodbujanju povezovanja lokalnih 
pristojnih organov za nadzor v državah 
članicah z mednarodnimi organi, da se 
izboljša izmenjava informacij in s tem 
poveča raven učinkovitosti delovanja 
lokalnih nadzornikov;

Or. it
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Predlog spremembe 53
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva k ustanovitvi specializirane 
enote Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, da bi 
na enem mestu zbrali informacije in 
analize ter usklajevali preiskave, s čimer bi 
moral pristop postati bolj strateški;

13. poziva k ustanovitvi specializirane 
enote Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, da bi 
na enem mestu zbrali informacije in 
analize ter usklajevali preiskave, kar bi 
privedlo do več skupnih preiskav ter bolj
usklajenega in strateškega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 54
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Evropsko komisijo, naj glede 
na dokumentirane primere živali, ki se 
potem, ko so bile ujete v divjini, „perejo“ z 
izkoriščanjem manj strogih določb o vzreji 
v ujetništvu, podpre Sklepe 16.63–16.66 
Cop 16 o vzreji živali v ujetništvu in na 
farmah, ter zagotovi finančno podporo za 
študijo, ki bo ocenila težave glede vrst, ki 
naj bi bile vzrejene v ujetništvu, ter za 
razvoj smernic za pregledovanje objektov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Sandrine Bélier
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. spodbuja države članice, naj v ta 
namen na priporočilo Interpola ustanovijo 
delovno skupino za nacionalno okoljsko 
varnost (NEST);

14. poziva države članice, naj v ta namen 
na priporočilo Interpola ustanovijo delovno 
skupino za nacionalno okoljsko varnost
(NEST) in sodelujejo v usklajenih 
operacijah s predlagano specializirano 
enoto Europola za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami;

Or. en

Predlog spremembe 56
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo sredstva, namenjena konvenciji 
CITES v okviru Komisije, zadostovala, da 
bo imela ob upoštevanju začetka 
veljavnosti gaboronske spremembe 
konvencije CITES EU vodilno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno izraža podporo poročilu, ki 
ga je pripravil Pododbor za organizirani 
kriminal (2012/2117(INI)), zlasti odstavku 
143, kjer „ poziva Komisijo, naj razvije 

15. poziva Komisijo in Svet, naj svoje 
instrumente za trgovino in razvoj 
spodbudita k oblikovanju posebnih 
programov z znatnimi finančnimi sredstvi, 
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evropski akcijski načrt proti trgovanju s 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami, ki bo poudarjal jasne rezultate 
tako znotraj kot zunaj EU, da bi zmanjšali 
obseg nezakonite trgovine s prostoživečimi 
vrstami in njihovimi telesnimi deli; poziva 
Komisijo in Svet, naj svoje instrumente za 
trgovino in razvoj spodbudita k 
oblikovanju posebnih programov, da bi 
okrepili izvajanje Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami ter zagotovili sredstva za krepitev 
zmogljivosti proti divjemu lovu in 
prekupčevanju, zlasti s podporo, krepitvijo 
in širjenjem pobud za ukrepe pregona, kot
sta pobudi ASEAN-WEN in HA-WEN, 
katerih cilj je ustanovitev regionalnih 
strokovnih centrov ter zagotavljanje 
modelov sodelovanja v boju proti kaznivim 
dejanjem na področju prostoživečih živali 
in rastlin“;

da bi okrepili izvajanje Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami ter zagotovili sredstva za krepitev 
zmogljivosti proti divjemu lovu in 
prekupčevanju, zlasti s podporo, krepitvijo 
in širjenjem pobud za ukrepe pregona, kot
so pobude ASEAN-WEN, HA-WEN, 
LATF, PAPECALF in projektna skupina 
za sporazum iz Lusake, katerih cilj je 
ustanovitev regionalnih strokovnih centrov 
ter zagotavljanje modelov sodelovanja v 
boju proti kaznivim dejanjem na področju 
prostoživečih živali in rastlin;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno izraža podporo poročilu, ki ga 
je pripravil Pododbor za organizirani 
kriminal (2012/2117(INI)), zlasti odstavku
143, kjer „ poziva Komisijo, naj razvije 
evropski akcijski načrt proti trgovanju s 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami, ki bo poudarjal jasne rezultate 
tako znotraj kot zunaj EU, da bi zmanjšali 
obseg nezakonite trgovine s prostoživečimi 
vrstami in njihovimi telesnimi deli; poziva 
Komisijo in Svet, naj svoje instrumente za 
trgovino in razvoj spodbudita k 
oblikovanju posebnih programov, da bi 

15. ponovno izraža podporo poročilu, ki ga 
je pripravil Pododbor za organizirani 
kriminal (2012/2117(INI)), zlasti odstavku
142, kjer poziva Komisijo, naj razvije 
evropski akcijski načrt proti trgovanju s 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami, ki bo poudarjal jasne rezultate 
tako znotraj kot zunaj EU, da bi zmanjšali 
obseg nezakonite trgovine s prostoživečimi 
vrstami in njihovimi telesnimi deli; poziva 
Komisijo in Svet, naj svoje instrumente za 
trgovino in razvoj spodbudita k 
oblikovanju posebnih programov, da bi 



PE522.971v01-00 30/43 AM\1009048SL.doc

SL

okrepili izvajanje Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami ter zagotovili sredstva za krepitev 
zmogljivosti proti divjemu lovu in 
prekupčevanju, zlasti s podporo, krepitvijo 
in širjenjem pobud za ukrepe pregona, kot
sta pobudi ASEAN-WEN in HA-WEN, 
katerih cilj je ustanovitev regionalnih 
strokovnih centrov ter zagotavljanje 
modelov sodelovanja v boju proti kaznivim 
dejanjem na področju prostoživečih živali 
in rastlin“;

okrepili izvajanje Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami ter zagotovili sredstva za krepitev 
zmogljivosti proti divjemu lovu in 
prekupčevanju, zlasti s podporo, krepitvijo 
in širjenjem pobud za ukrepe pregona, kot
so pobude ASEAN-WEN, HA-WEN in
projektna skupina za sporazum iz Lusake, 
katerih cilj je ustanovitev regionalnih 
strokovnih centrov ter zagotavljanje 
modelov sodelovanja v boju proti kaznivim 
dejanjem na področju prostoživečih živali 
in rastlin; 

Or. en

Predlog spremembe 59
Kartika Tamara Liotard

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. spodbuja Evropsko unijo in države 
članice, naj proaktivno ukrepajo in 
ozaveščajo evropske državljane, da 
vprašanje kriminala, povezanega s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, ne 
zadeva le drugih celin, ampak je pereče 
vprašanje, ki zadeva celoten planet in 
ekosistem ter ima političen, gospodarski 
in socialen vpliv na skupnosti povsod po 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 60
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. pozdravlja dejstvo, da je bil po 
sprejetju resolucije Komisije Združenih 
narodov za preprečevanje kriminala in 
kazensko pravosodje maja 2013 kriminal, 
povezan s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, uvrščen na isto raven hudega 
mednarodnega organiziranega kriminala 
kot trgovina z ljudmi in trgovina z 
drogami, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj prek svoje trgovinske in 
razvojne politike zagotovijo celovito 
izvajanje mednarodnega sporazuma;

16. pozdravlja dejstvo, da je bil po 
sprejetju resolucije Komisije Združenih 
narodov za preprečevanje kriminala in 
kazensko pravosodje dne 26. aprila 2013 
kriminal, povezan s prostoživečimi živalmi 
in rastlinami, uvrščen na isto raven hudega 
mednarodnega organiziranega kriminala 
kot trgovina z ljudmi in trgovina z 
drogami, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj prek svoje trgovinske in 
razvojne politike zagotovijo celovito 
izvajanje mednarodnega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 61
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek  16 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ugotavlja, da je ena od prednostnih nalog 
EU za 68. zasedanje Generalne skupščine 
Združenih narodov, ki jih je sprejel Svet 
junija 2013, povečati prizadevanja zoper 
kriminal, povezan s prostoživečimi živalmi 
in rastlinami, ter nezakonito sečnjo in 
spodbujati boljše upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 62
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da so v okviru konvencije 
CITES na voljo mehanizmi za 
pogodbenice, ki kršijo pravila, zato poziva 
Komisijo in države članice, naj jih po 
potrebi v celoti uporabijo;

Or. en

Predlog spremembe 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj na podlagi člena 187 
spremenjene uredbe o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun 
Unije, vzpostavijo skrbniški ali podoben 
sklad, katerega namen bo varovanje 
zaščitenih območij in boj proti 
nezakonitemu trgovanju s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami ter krivolovu v 
okviru akcijskega načrta proti trgovanju s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami;

Or. en

Predlog spremembe 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno podpira mednarodni konzorcij 
za boj proti kriminalu, povezanemu s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki 

17. poziva EU in njene države članice, naj
odločno podprejo mednarodni konzorcij za 
boj proti kriminalu, povezanemu s 
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združuje konvencijo CITES, Interpol, Urad 
Združenih narodov za droge in kriminal, 
Svetovno banko ter Svetovno carinsko 
organizacijo in bo omogočil izmenjavo
informacij in zaupnih podatkov ter podprl
pregon in spoštovanje predpisov;

prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki 
združuje konvencijo CITES, Interpol, Urad 
Združenih narodov za droge in kriminal, 
Svetovno banko ter Svetovno carinsko 
organizacijo, tudi prek zagotavljanja 
finančnih sredstev ter strokovnega znanja
in izkušenj, da se olajša krepitev 
zmogljivosti vlad, izmenjava informacij in 
zaupnih podatkov ter podpre pregon in 
spoštovanje predpisov med članicami 
mednarodnega konzorcija za boj proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami;

Or. en

Predlog spremembe 65
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek  17 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

pozdravlja dejstvo, da je bilo na zadnjem 
vrhu G8 (v Lough Erne junija 2013) 
sklenjeno, da se sprejmejo ukrepi za 
preprečevanje nezakonitega trgovanja z 
zaščitenimi ali ogroženimi prostoživečimi 
živalmi in rastlinami ter za nudenje 
politične in praktične pomoči tistim 
regionalnim in mednarodnim 
organizacijam, ki vodijo prizadevanja za 
krepitev zmogljivosti držav za spremljanje 
in nadzor meja ter preprečevanje 
spodbujevalnih dejavnikov, kakršni so 
korupcija, mednarodni organizirani 
kriminal in nezakonito trgovanje, ki 
spodkopavajo upravljanje in pravno 
državo ter so v nekaterih primerih 
pomemben vir financiranja teroristov;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Evropsko komisijo, naj s 
svojim delom v afriških in azijskih 
državah tem državam pomaga okrepiti 
politiko in pravne okvire, povečati 
zmogljivosti kazenskega pregona, razviti 
učinkovite sodne sisteme in okrepiti 
mehanizme za preprečevanje korupcije, 
da bi se učinkoviteje bojevale proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, na lokalni, 
nacionalni in regionalni ravni, med 
drugim s podporo in financiranjem 
izvajanja pobud, kot je priročnik 
mednarodnega konzorcija za boj proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami; 

Or. en

Predlog spremembe 67
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Komisijo in Svet, naj boj proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, vključita med 
prednostne naloge v načrtovanju 
finančnih instrumentov za razvojno 
pomoč, tako na področju tematskega kot 
regionalnega načrtovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. poziva Komisijo in Svet, naj svoje 
instrumente za trgovino in razvoj 
spodbudita k oblikovanju posebnih 
programov z znatnimi finančnimi sredstvi, 
da bi okrepili izvajanje Konvencije o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami ter zagotovili sredstva za krepitev 
zmogljivosti proti divjemu lovu in 
prekupčevanju, zlasti s podporo, krepitvijo 
in širjenjem pobud za ukrepe pregona, kot 
so pobude ASEAN-WEN, HA-WEN, 
LATF in PAPECALF ter projektna 
skupina za sporazum iz Lusake, katerih 
cilj je ustanovitev regionalnih strokovnih 
centrov ter zagotavljanje modelov 
sodelovanja v boju proti kaznivim 
dejanjem na področju prostoživečih živali 
in rastlin;

Or. en

Predlog spremembe 69
Andrea Zanoni

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo, naj okrepi 
politiko in pravne okvire, poveča 
zmogljivosti kazenskega pregona, 
obravnava potrebe obveščevalne 
tehnologije ter razvije učinkovite sodne 
sisteme, da bi se učinkoviteje bojevali proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, na lokalni, nacionalni 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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in regionalni ravni, in sicer z izvajanjem 
pobud, kot je priročnik mednarodnega 
konzorcija za boj proti kriminalu, 
povezanemu s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami;

Or. it

Predlog spremembe 70
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo, naj okrepi
politiko in pravne okvire, poveča
zmogljivosti kazenskega pregona,
obravnava potrebe obveščevalne 
tehnologije ter razvije učinkovite sodne 
sisteme, da bi se učinkoviteje bojevali proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, na lokalni, nacionalni 
in regionalni ravni, in sicer z izvajanjem 
pobud, kot je priročnik mednarodnega 
konzorcija za boj proti kriminalu, 
povezanemu s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami;

18. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj okrepijo politiko in pravne 
okvire, povečajo zmogljivosti kazenskega 
pregona, obravnavajo potrebe 
obveščevalne tehnologije ter razvijejo
učinkovite sodne sisteme, da bi se 
učinkoviteje bojevali proti kriminalu, 
povezanemu s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, na lokalni, nacionalni in 
regionalni ravni, med drugim z izvajanjem 
pobud, kot je priročnik mednarodnega 
konzorcija za boj proti kriminalu, 
povezanemu s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, ter usposabljanjem tožilcev;

Or. en

Predlog spremembe 71
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Evropsko komisijo, naj okrepi 
politiko in pravne okvire, poveča 
zmogljivosti kazenskega pregona, 
obravnava potrebe obveščevalne 
tehnologije ter razvije učinkovite sodne 

18. poziva Evropsko komisijo, naj okrepi 
politiko in pravne okvire, poveča 
zmogljivosti kazenskega pregona, 
obravnava potrebe obveščevalne 
tehnologije ter razvije učinkovite sodne 
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sisteme, da bi se učinkoviteje bojevali proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, na lokalni, 
nacionalni in regionalni ravni, in sicer z 
izvajanjem pobud, kot je priročnik 
mednarodnega konzorcija za boj proti 
kriminalu, povezanemu s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami;

sisteme, vključno z usposabljanjem 
posebnih tožilcev za kriminal, povezan s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami, da bi 
se učinkoviteje bojevali proti tovrstnemu
kriminalu na lokalni, nacionalni in 
regionalni ravni, in sicer z izvajanjem 
pobud, kot je priročnik mednarodnega 
konzorcija za boj proti kriminalu, 
povezanemu s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami;

Or. en

Predlog spremembe 72
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj pripravi in izvaja 
regionalne strategije in omrežja za pregon 
na področju prostoživečih rastlin in živali, 
ki bodo med seboj povezani z globalnim 
usklajevalnim mehanizmom, ter naj podpre 
regionalne organe pregona, kot sta HA-
WEN in ASEAN-WN;

19. poziva Komisijo, naj pripravi in izvaja 
regionalne strategije in omrežja za pregon 
na področju prostoživečih rastlin in živali, 
ki bodo med seboj povezani z globalnim
usklajevalnim mehanizmom, ter naj med 
drugim podpre regionalne organe pregona;

Or. en

Predlog spremembe 73
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj pripravi in izvaja 
regionalne strategije in omrežja za pregon 
na področju prostoživečih rastlin in živali, 
ki bodo med seboj povezani z globalnim 
usklajevalnim mehanizmom, ter naj podpre 

19. poziva Komisijo, naj pripravi in izvaja 
regionalne strategije in omrežja za pregon 
na področju prostoživečih rastlin in živali, 
ki bodo med seboj povezani z globalnim 
usklajevalnim mehanizmom, ter naj podpre
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regionalne organe pregona, kot sta HA-
WEN in ASEAN-WN;

Interpolov program na področju kaznivih 
dejanj zoper okolje, oblikovanje delovnih 
skupin za nacionalno okoljski varnost in 
njihovo vključevanje v regionalne organe 
pregona, kot so projektna skupina za 
sporazum iz Lusake, HA-WEN, SAWEN
in ASEAN-WEN;

Or. en

Predlog spremembe 74
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen z velikim in vse večjim 
povpraševanjem po nezakonitih izdelkih iz 
prostoživečih živali in rastlin na Kitajskem 
in v jugovzhodni Aziji ter poudarja, da je 
treba to vprašanje uvrstiti na dnevni red 
dialoga med Evropsko unijo in Azijo; v 
tem okviru kot pomemben korak podpira 
sporazum o skupnih prizadevanjih v boju 
proti trgovini s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, ki sta ga podpisala komisar 
Potočnik in kitajski minister za varstvo 
okolja Zhou Sengxian;

20. je seznanjen z velikim in vse večjim 
povpraševanjem po nezakonitih izdelkih iz 
prostoživečih živali in rastlin na Kitajskem 
in v jugovzhodni Aziji ter poudarja, da je 
treba to vprašanje uvrstiti na dnevni red 
dialoga med Evropsko unijo in Azijo na 
najvišji politični ravni; v tem okviru kot 
pomemben korak podpira sporazum o 
skupnih prizadevanjih v boju proti trgovini 
s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki 
sta ga julija 2013 podpisala komisar 
Potočnik in namestnik kitajskega ministra 
državne uprave za gozdarstvo, Zhang 
Jianlong, ter podpira njegovo izvajanje v 
celoti;

Or. en

Predlog spremembe 75
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo in države članice, 
naj si po svojih najboljših močeh v okviru 
konvencije CITES in dvostranskih 
dialogov z državami potrošnicami 
prizadevajo zagotoviti zaprtje vzporednih 
zakonitih trgov, mednarodnih in domačih, 
ki spodbujajo povpraševanje po zelo 
ogroženih vrstah, kot so sloni, nosorogi in 
tigri;

Or. en

Predlog spremembe 76
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo in države članice, 
naj o teh vprašanjih razpravljajo z Afriško 
unijo, novim partnerstvom za razvoj 
Afrike (NEPAD), konferenco afriških 
okoljskih ministrov (AMCEN) in Komisijo 
Afriške unije v okviru prihajajočega vrha 
Afrika–EU leta 2014, ter določijo 
področja skupnih ukrepov na področju 
tega globalnega izziva za naslednjo 
skupno strategijo EU in Afrike 2014–
2020;

Or. en

Predlog spremembe 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. spodbuja Komisijo, naj trgovino s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami 
vključi v čezatlantsko sodelovanje, da bi 
razvili skupen pristop;

21. spodbuja Komisijo, naj trgovino s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami 
vključi v čezatlantsko sodelovanje, da bi 
razvili skupen pristop, ki bo zagotovil 
učinkovite pravne ureditve za 
preprečevanje vstopa izdelkov, s katerimi 
se trguje nezakonito, na evropske in 
ameriške trge, ter za izboljšanje 
komunikacijskih poti za izmenjavo 
informacij o upravljanju s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami ter trgovinskih 
predpisih;

Or. en

Predlog spremembe 78
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. spodbuja Komisijo, naj trgovino s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami 
vključi v čezatlantsko sodelovanje, da bi 
razvili skupen pristop;

21. poziva Komisijo, naj v sporazum za 
čezatlantsko trgovinsko in naložbeno 
partnerstvo, ki v čezatlantsko sodelovanje 
vključuje trgovino s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, vključi ambiciozno 
poglavje o trajnostnem razvoju, da se 
zagotovijo učinkovite pravne ureditve za 
preprečevanje vstopa izdelkov, s katerimi 
se trguje nezakonito, na evropske in 
ameriške trge, ter da se določijo skupni 
minimalni standardi za upravljanje s 
prostoživečimi živalmi in rastlinami ter 
trgovinski predpisi za vse prihodnje 
trgovinske sporazume z drugimi državami;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. spodbuja Komisijo in države članice, 
naj podprejo prizadevanja v ključnih 
državah za sodelovanje med ministrstvi pri 
oblikovanju in izvajanju dobro proučenih 
kampanj za zmanjševanje povpraševanja 
ter za zagotavljanje primerne dolgoročne 
naložbe za izvajanje teh strategij;

Or. en

Predlog spremembe 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da zgolj represivni ukrepi ne 
bodo zadoščali za zatiranje kriminala, 
povezanega s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, ter spodbuja Komisijo, naj si 
zagotovi podporo lokalnih skupnosti, ki so
najtesneje povezane s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, ter naj razvije
programe, ki bodo omogočali alternativen 
vir prihodka;

22. meni, da zgolj represivni ukrepi ne 
bodo zadoščali za zatiranje kriminala, 
povezanega s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, zato spodbuja Komisijo, naj
podpre lokalne skupnosti, ki so najbliže 
prostoživečim živalim in rastlinam, ter naj
financira programe, ki bodo omogočali
alternativne vire prihodka;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da zgolj represivni ukrepi ne 
bodo zadoščali za zatiranje kriminala, 
povezanega s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami, ter spodbuja Komisijo, naj si 
zagotovi podporo lokalnih skupnosti, ki so
najtesneje povezane s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami, ter naj razvije 
programe, ki bodo omogočali alternativen 
vir prihodka;

22. poziva Komisijo, naj podpre razvoj 
nadomestnih virov dohodka lokalnih 
skupnosti, ki so najbliže prostoživečim 
živalim in rastlinam in dokazano
prispevajo k reševanju in ohranjanju 
populacij prostoživečih živali in rastlin, ter
jih vključi v operacije za preprečevanje 
krivolova;

Or. en

Predlog spremembe 82
Daciana Octavia Sârbu

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. ponavlja, da je treba oceniti učinek 
enkratnih prodaj slonovine na nezakonito 
trgovino, vključno s težavami, ki jih 
organom kazenskega pregona povzroča 
vzporedno trgovanje z zakonito in 
nezakonito slonovino;

Or. en

Predlog spremembe 83
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva pogodbenice, naj potrošnike 
izobražujejo o posledicah njihove potrošnje 
ogroženih vrst, ki jim zaradi nezakonite 
trgovine s prostoživečimi živalmi in 

23. poziva Komisijo in države članice, naj 
potrošnike izobražujejo o posledicah 
njihove potrošnje ogroženih vrst, ki jim 
zaradi nezakonite trgovine s prostoživečimi 
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rastlinami grozi izumrtje; živalmi in rastlinami grozi izumrtje;

Or. en

Predlog spremembe 84
Sandrine Bélier

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva pogodbenice, naj potrošnike
izobražujejo o posledicah njihove 
potrošnje ogroženih vrst, ki jim zaradi 
nezakonite trgovine s prostoživečimi 
živalmi in rastlinami grozi izumrtje;

23. poziva pogodbenice, naj sprejmejo in 
začnejo izvajati jasne in učinkovite zakone 
in politike, ki bodo odvračali od potrošnje 
izdelkov iz občutljivih prostoživečih vrst, 
in naj izobražujejo potrošnike o vplivu
njihove potrošnje na prostoživeče vrste;

Or. en

Predlog spremembe 85
Andrés Perelló Rodríguez

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva pogodbenice, naj potrošnike 
izobražujejo o posledicah njihove potrošnje 
ogroženih vrst, ki jim zaradi nezakonite 
trgovine s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami grozi izumrtje;

23. poziva pogodbenice, naj potrošnike 
izobražujejo o posledicah njihove potrošnje 
ogroženih vrst, ki jim zaradi nezakonite 
trgovine s prostoživečimi živalmi in 
rastlinami grozi izumrtje, in naj nudijo 
ustrezne informacije o posledicah in 
nevarnostih, ki jih lahko povzroči 
nenadzorovano širjenje določenih 
eksotičnih vrst v avtohtonih ekosistemih;

Or. es


