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Ändringsförslag 1
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resolutionen från FN:s 
kommission för brottsförebyggande arbete 
och straffrätt från maj 2013, i vilken 
världens länder uppmanas att betrakta
naturvårdsbrott och brott på skogsområdet 
som en allvarlig form av organiserad 
brottslighet, och att därmed ställa det på 
nivå med människohandel och 
narkotikahandel,

– med beaktande av resolutionen från FN:s 
kommission för brottsförebyggande arbete 
och straffrätt från april 2013, som FN:s 
ekonomiska och sociala råd ställde sig 
bakom i juli 2013, i vilken världens länder 
uppmanas att betrakta illegal handel med 
vilda djur och växter som ett allvarligt
brott när organiserade kriminella grupper 
är inblandade, och att därmed ställa det på 
nivå med människohandel och 
narkotikahandel,

Or. en

Ändringsförslag 2
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Interpols/IFAW:s
(International Fund for Animal Welfare, 
internationella djurskyddsfonden) 
utredning om elfenbenshandel på nätet i 
EU, i vilken man konstaterade att 
bekämpning av naturvårdsbrott på nätet 
befinner sig i sin linda och begärde att 
specifik lagstiftning för att reglera e-handel 
med vilda djur och växter ska införas i EU,

– med beaktande av Interpols och IFAW:s
(International Fund for Animal Welfare, 
internationella djurskyddsfonden) 
utredning om elfenbenshandel på nätet i 
EU, i vilken man konstaterade att 
bekämpning av naturvårdsbrott på nätet 
befinner sig i sin linda och begärde att 
specifik lagstiftning för att reglera e-handel 
med vilda djur och växter ska införas i EU,

Or. en
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Ändringsförslag 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
6 februari 2013 om EU:s strategiska mål 
inför det sextonde mötet i partskonferensen 
för konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter (Cites) i mars 2013 i Bangkok 
(2012/2838),

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 4
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resultatet av det 
sextonde mötet i partskonferensen (CoP16) 
för konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter (Cites) i mars 2013 i Bangkok 
(Thailand), där parterna enades om ett antal 
konkreta åtgärder mot tjuvjakt och illegal 
handel med vilda djur och växter,

– med beaktande av resultaten av det 
sextonde mötet i partskonferensen (CoP16) 
för konventionen om internationell handel 
med utrotningshotade arter av vilda djur 
och växter (Cites) i mars 2013 i Bangkok 
(Thailand), där parterna enades om ett antal 
konkreta åtgärder mot tjuvjakt och illegal 
handel med vilda djur och växter, bland 
annat beslut 16.39–16.40 och 
beslut 16.78–16.83,

Or. en

Ändringsförslag 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av betänkandet efter 
halva tiden från sitt särskilda utskott för 
frågor om organiserad brottslighet från 
augusti 2013, särskilt punkt 143,

– med beaktande av sin resolution av den 
23 oktober 2013 om organiserad 
brottslighet, korruption och 
penningtvätt(2013/2107(INI)), särskilt
punkt 127, liksom sin resolution av den 
11 juni 2013 om organiserad brottslighet, 
korruption och penningtvätt 
(interimsbetänkande) (2012/2117(INI)),

Or. en

Ändringsförslag 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av
rekommendation nr 155/2011 från 
Bernkonventionens Ständiga kommitté 
om illegalt dödande och illegal fångst och 
handel med vilda fåglar, som antogs den 
2 december 2011, och kommissionens 
därpå följande färdplan för att avskaffa 
illegalt dödande och illegal fångst och 
handel med fåglar (12/2012),

Or. en

Ändringsförslag 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 7b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av de initiativ som 
nyligen tagits av USA, Filippinerna och 
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Gabon för att förstöra sina lager av 
illegalt elfenben för att göra allmänheten 
medveten om den ökande efterfrågan på 
elfenben och den ökade omfattningen på 
den illegala handeln och tjuvskyttet, i 
syfte att slå till mot illegal handel med 
vilda djur och växter,

Or. en

Ändringsförslag 8
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Beaktandeled 7c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det gemensamma 
uttalandet av den 26 september 2013 från 
11 ledare för stater i vilka afrikansk 
elefant har sitt utbredningsområde, som 
ingår i Clinton Global Initiative:s 
åtagande att främja partnerskapet för att 
rädda den afrikanska elefanten, i vilket de 
uppmanade övriga länder att införa eller 
återinföra nationella moratorier mot all 
kommersiell import och export samt 
inhemsk försäljning och inhemska 
uppköp av elefantbetar och föremål av 
elfenben, fram till dess att de vilda 
elefantpopulationerna inte längre hotas 
av tjuvskytte,

Or. en

Ändringsförslag 9
Inese Vaidere

Förslag till resolution
Skäl A
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Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Naturvårdsbrott är ett växande 
affärsområde inom den organiserade 
brottsligheten, från tjuvjakt över transit av 
illegala produkter och derivat av vilda djur 
och växter till illegal försäljning och 
användning av dessa produkter i 
konsumentländerna.

A. Naturvårdsbrott är ett växande 
affärsområde inom den organiserade 
brottsligheten, från tjuvjakt över transit av 
illegala produkter och derivat av vilda djur 
och växter till illegal försäljning och 
användning av dessa produkter i 
konsumentländerna, värt minst 
19 miljarder USD och det är nu den 
fjärde största illegala aktiviteten i världen 
efter narkotikahandel, förfalskning och 
människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 10
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Naturvårdsbrott är ett växande 
affärsområde inom den organiserade 
brottsligheten, från tjuvjakt över transit av 
illegala produkter och derivat av vilda djur 
och växter till illegal försäljning och 
användning av dessa produkter i 
konsumentländerna.

A. Naturvårdsbrott, inbegripet tjuvjakt och 
illegal avverkning, transit av illegala 
produkter och derivat av vilda djur och
växter samt illegal försäljning och 
användning av dessa produkter i 
konsumentländerna, är nu en allvarlig 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 11
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Skäl C
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Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Naturvårdsbrott har blivit ett allvarligt 
hot mot säkerheten, den politiska 
stabiliteten, ekonomin, naturresurserna och 
kulturarvet i många länder. Omfattningen 
på de insatser som krävs för att verkligen 
bekämpa dessa hot ligger ofta utanför 
befogenheterna för de organ som ska 
verkställa miljö- eller 
naturskyddslagstiftningen, eller för ett 
enstaka land eller region.

C. Naturvårdsbrott har blivit ett allvarligt 
hot mot säkerheten, den politiska 
stabiliteten, ekonomin, de lokala 
försörjningsmöjligheterna,
naturresurserna och kulturarvet i många 
länder. Omfattningen på de insatser som 
krävs för att verkligen bekämpa dessa hot 
ligger ofta utanför befogenheterna för de 
organ som ska verkställa miljö- eller 
naturskyddslagstiftningen, eller för ett 
enstaka land eller region.

Or. en

Ändringsförslag 12
Inese Vaidere

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Illegal handel med vilda djur och växter 
är ett stort hot mot fred och säkerhet, 
rättsstatsprincipen och den globala 
utvecklingen.

D. Illegal handel med vilda djur och växter 
är inte bara ett stort hot mot säkerheten, 
rättsstatsprincipen och utvecklingen av de 
lokalsamhällen där resurserna i form av 
vilda djur och växter utarmas, utan också 
mot freden och säkerheten i de nationer 
och regioner där dessa samhällen 
befinner sig och mot den globala 
utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 13
Romana Jordan

Förslag till resolution
Skäl D
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Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Illegal handel med vilda djur och växter 
är ett stort hot mot fred och säkerhet, 
rättsstatsprincipen och den globala 
utvecklingen.

D. Illegal handel med vilda djur och växter 
är ett stort hot mot fred och säkerhet, 
rättsstatsprincipen och global hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 14
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Det krävs en samordnad global respons 
på nivån för stats- och regeringscheferna 
för att bekämpa naturvårdsbrott och att de 
brottsbekämpande verktygen används på 
ett riktigt sätt hela vägen genom det 
straffrättsliga systemet.

E. Det krävs en samordnad global respons 
på högsta politiska nivå för att bekämpa 
naturvårdsbrott, och att verktygen för att 
stärka brottsbekämpning och 
straffrättsliga system används effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 15
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Kampen mot naturvårdsbrott kräver 
också samordnad respons mellan 
brottsbekämpande myndigheter på 
internationell och nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Pengar som genereras från illegal 
handel med vilda djur och växter gynnar
ofta internationella kriminella
organisationer.

F. Illegal handel med vilda djur och växter
omfattar ofta gränsöverskridande 
organiserade kriminella nätverk och 
används som en inkomstkälla för dessa 
nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 17
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Pengar som genereras från illegal 
handel med vilda djur och växter gynnar 
ofta internationella kriminella 
organisationer.

F. Medel som genereras från illegal handel 
med produkter av vilda djur och växter 
gynnar ofta internationella kriminella 
organisationer och stridande 
rebellgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 18
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Laglig handel kommer att fortsätta att 
tjäna som fasad för illegal handel och 
driva på tjuvjakt så länge som efterfrågan 
på produkter av vilda djur och växter är 
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hög och insatserna för att bekämpa 
brotten är svaga.

Or. en

Ändringsförslag 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är medvetet om att 
Europeiska unionen är både en betydande 
marknad och en transitväg för illegal 
handel med vilda djur och växter.
Parlamentet framhåller att Europol 
uppskattar ”intäkterna från handeln med 
vilda djur och växter /.../ till mellan 18 och 
26 miljarder euro om året. EU är den 
främsta destinationsmarknaden i världen”.

1. Europaparlamentet framhåller att 
Europeiska unionen är både en betydande 
marknad och en transitväg för illegal 
handel med vilda djur och växter.
Parlamentet framhåller att Europol 
uppskattar att intäkterna från handeln med 
vilda djur och växter uppgår till mellan 
18 och 26 miljarder euro om året och att
EU är den främsta destinationsmarknaden i 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 20
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet konstaterar att syftet 
med Cites är att garantera att internationell 
handel med vilda djur och växter inte hotar 
arternas överlevnad i naturen.

2. Europaparlamentet betonar att syftet 
med Cites är att garantera att internationell 
handel med vilda djur och växter inte hotar 
arternas överlevnad i naturen.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet känner till att den 
illegala handeln, enbart på nätet, med 
produkter från vilda djur och växter i 
Global Financial Integritys rapport 
Transnational Crime in the Developing 
World från februari 2011 uppskattades vara 
värd 10 miljarder USD om året.

3. Europaparlamentet finner det mycket 
oroande att den illegala handeln, enbart på 
nätet, med produkter från vilda djur och 
växter i Global Financial Integritys rapport 
Transnational Crime in the Developing 
World från februari 2011 uppskattades vara 
värd 10 miljarder USD om året.

Or. en

Ändringsförslag 22
Inese Vaidere

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är bekymrat över det 
ökande antalet kopplingar mellan personer 
och pengar i samband med handel med 
vilda djur och växter och andra former av 
organiserad brottslig verksamhet.

4. Europaparlamentet är bekymrat över det 
ökande antalet kopplingar mellan personer 
och pengar i samband med handel med 
vilda djur och växter och andra former av 
organiserad brottslig verksamhet, 
däribland narkotika- och vapenhandel, 
korruption och bedrägeri, liksom 
stridshandlingar och terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 23
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 5
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet känner till att 
organiserade kriminella grupper, särskilt 
sådana som är skickliga på att smuggla, 
dras till illegal handel med vilda djur och 
växter på grund av den bristande
brottsbekämpande kapaciteten och 
efterlevnaden av lagstiftningen och de 
höga vinsterna och låga straffen.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att 
organiserade kriminella grupper, särskilt 
sådana som är skickliga på att smuggla, 
dras till illegal handel med vilda djur och 
växter på grund av bristen på
brottsbekämpande kapacitet och 
efterlevnad av lagstiftningen och på grund 
av de höga vinsterna och låga straffen.

Or. en

Ändringsförslag 24
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker att 
om Europeiska unionen och 
medlemsstaterna önskar inta en verkligt 
ledande roll när det gäller skydd av 
utrotningshotade arter, bör man inte bara 
skyndsamt kräva ett aktivt och ambitiöst 
stöd för internationella förhandlingar, 
utan även inrätta de lämpligaste rättsliga 
ramarna och villkoren för genomförandet 
i syfte att säkra att alla kryphål som 
bidrar till denna olagliga handel stoppas 
inom unionens gränser.
(Den ledande roll som EU önskar inta är 
inte förenlig med de aktuella påståenden, 
enligt vilka medlemsstater och EU-
medborgare fungerar som mellanhänder 
för att föra noshörningshorn till Vietnam 
eller andra länder och det skattade värdet 
av denna handel.)

Or. en
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Ändringsförslag 25
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet är medvetet om att 
tjuvjakt på olika arter av vilda djur också 
förekommer inom EU liksom dödande, 
insamling, fångande av och handel med 
sällsynta arter, som är särskilt skyddade 
och som hotas av utrotning och 
förtecknas i bilaga IV i direktiv 
92/43/EEG (livsmiljödirektivet) och bilaga 
I i direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet).

Or. it

Ändringsförslag 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Underrubrik 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen med eftertryck att utan 
dröjsmål inrätta en handlingsplan för EU 
mot naturvårdsbrott och handel med vilda 
djur och växter, i vilken ingår tydliga mål 
och tidsfrister.

Or. en

Ändringsförslag 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar en nyligen 
utkommen rapport från TRAFFIC, som 
visar att EU är en betydande 
transitdestination för illegala produkter av 
vilda djur och växter
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pd
f/Overview%20significant%20seizures.pdf
) och därför befinner sig i en unik position 
för att kontrollera denna handel.

7. Europaparlamentet understryker att EU 
är en betydande transitdestination för 
illegala produkter av vilda djur och växter, 
såsom framhålls i en nyligen utkommen 
rapport från TRAFFIC1, och därför 
befinner sig i en unik position för att 
kontrollera denna handel.

__________________
1

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

Or. en

Ändringsförslag 28
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet noterar en nyligen 
utkommen rapport från TRAFFIC, som 
visar att EU är en betydande 
transitdestination för illegala produkter av 
vilda djur och växter 
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/
Overview%20significant%20seizures.pdf) 
och därför befinner sig i en unik position 
för att kontrollera denna handel.

7. Europaparlamentet noterar en nyligen 
utkommen rapport från TRAFFIC, som 
visar att EU är en betydande 
transitdestination för illegala produkter av 
vilda djur och växter, exempelvis elfenben 
och levande djur,
(http://ec.europa.eu./environment/cites/pdf/
Overview%20significant%20seizures.pdf) 
och därför befinner sig i en unik position 
för att kontrollera denna handel.

Or. en

Ändringsförslag 29
Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa moratorier 
mot all kommersiell import och export 
och inhemsk försäljning och inhemska 
uppköp av elefantbetar samt obearbetat 
och bearbetat elfenben, fram till dess att 
de vilda elefantpopulationerna inte längre 
hotas av tjuvskytte.

Or. en

Ändringsförslag 30
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förena sig med andra 
Cites-parter och tydligt signalera mot 
handeln med vilda djur och växter och 
efterfrågan på illegala produkter av vilda 
djur och växter, genom att förstöra sina 
lager av illegalt elfenben.

Or. en

Ändringsförslag 31
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut genomföra 

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut genomföra 
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kommissionens 
rekommendation 2007/425/EG om åtgärder 
för att kontrollera efterlevnaden av rådets 
förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av 
arter av vilda djur och växter genom 
kontroll av handeln med dem. 
Medlemsstaterna rekommenderas att 
stadga om omedelbart beslagtagande av 
samtliga konfiskerade exemplar för att 
bättre kunna genomföra Cites och skydda 
levande djurs välbefinnande.

kommissionens 
rekommendation 2007/425/EG om åtgärder 
för att kontrollera efterlevnaden av rådets 
förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av 
arter av vilda djur och växter genom 
kontroll av handeln med dem.
Medlemsstaterna rekommenderas att 
omedelbart konfiskera eventuella
beslagtagna exemplar för att bättre kunna 
genomföra Cites och skydda levande djurs 
välbefinnande.

Or. it

Ändringsförslag 32
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut genomföra 
kommissionens 
rekommendation 2007/425/EG om åtgärder 
för att kontrollera efterlevnaden av rådets
förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av 
arter av vilda djur och växter genom 
kontroll av handeln med dem. 
Medlemsstaterna rekommenderas att 
stadga om omedelbart beslagtagande av 
samtliga konfiskerade exemplar för att 
bättre kunna genomföra Cites och skydda 
levande djurs välbefinnande.

8. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut genomföra 
kommissionens 
rekommendation 2007/425/EG om åtgärder 
för att kontrollera efterlevnaden av rådets 
förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av 
arter av vilda djur och växter genom 
kontroll av handeln med dem. 
Medlemsstaterna rekommenderas att 
stadga om omedelbar konfiskering av 
samtliga beslagtagna exemplar för att 
bättre kunna genomföra Cites och skydda 
levande djurs välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 33
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att anlita 
Citeskonventionens Ständiga kommitté 
angående beslut 16.47 från CoP16 om 
föreskrifter för att förenhetliga 
bortskaffandet av exemplar som varit 
föremål för illegal handel och 
konfiskerats, i syfte att garantera 
samordnade strategier för 
informationsutbyte och snabbt 
återförande av konfiskerade levande djur.

Or. en

Ändringsförslag 34
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att harmonisera 
anpassningen mellan medlemsstaterna i 
enlighet med kommissionens 
rekommendation nr 2007/425/EG i syfte att 
undvika att de medlemsstater som har de 
lägsta straffen blir kryphål i systemet.

9. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att genom ökad 
medvetenhet och kapacitet liksom ökade 
resurser stärka EU:s rättsväsende för att 
säkra att rättsliga åtgärder mot illegal 
handel med vilda djur och växter 
genomförs grundligt så långt det går i 
lagens namn, och att kriminella som 
begår naturvårdsbrott får straff som står i 
proportion till brottets svårighetsgrad och
kommissionen uppmanas därför med 
eftertryck att harmonisera anpassningen 
mellan medlemsstaterna i enlighet med 
kommissionens rekommendation 
nr 2007/425/EG i syfte att undvika att de 
medlemsstater som har de lägsta straffen
utnyttjas som den införselpunkt som 
föredras.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant övervaka 
genomförandet av direktiv 2008/99/EG 
om skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser, eftersom det ännu i dag i 
vissa medlemsstater inte föreskrivs några 
effektiva straffrättsliga påföljder för dem 
som dödar, förstör, innehar eller samlar 
in exemplar av skyddade växter och djur, 
vilket direktivet föreskriver.

Or. it

Ändringsförslag 36
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet kräver, på 
grundval av samma farhågor som nämns 
i FN:s resolution från maj 2013 om brott 
på skogsområdet, att EU:s nuvarande 
instrument mot illegal handel med trä och 
andra skogrelaterade handlingar ses över 
i syfte att avgöra om de är tillräckliga och 
effektiva för att hantera den omfattande 
illegala trafik som för närvarande 
förekommer inom unionen.

Or. es
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Ändringsförslag 37
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet uppmärksammar 
att det för närvarande inom EU ännu 
råder enorma skillnader mellan de olika 
medlemsstaterna när det gäller 
straffrättsliga påföljder för dem som 
bedriver handel med, samlar in, fångar 
eller innehar exemplar av skyddade vilda 
djur. Skillnaderna mellan olika 
medlemsstater vad gäller påföljder 
inverkar ofta negativt på 
kontrollsystemens effektivitet och på 
effektiviteten hos dem som har ansvar för 
kontrollerna inom de enskilda 
medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 38
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet begär att passande 
sanktioner ska införas mot överträdelser av 
förordning (EG) nr 338/97 i syfte att 
motverka naturvårdsbrott, och att hänsyn 
också ska tas till arternas marknadsvärde, 
bevarandevärdet av de arter som är 
inblandade i brottet och de kostnader som 
uppkommit.

10. Europaparlamentet begär att passande 
sanktioner ska införas mot överträdelser av 
förordning (EG) nr 338/97 i syfte att 
motverka naturvårdsbrott, och att hänsyn 
också ska tas till arternas marknadsvärde, 
bevarandevärdet av de arter som är 
inblandade i brottet och de kostnader som 
uppkommit. Parlamentet begär att ett 
system fastställs för regelbunden 
uppdatering och anpassning av 
påföljdernas omfattning.

Or. it
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Ändringsförslag 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet understryker att 
definitionerna av straffbara gärningar i 
samband med naturvårdsbrott 
harmoniseras i direktiv 2008/99EG om 
skydd för miljön genom straffrättsliga 
bestämmelser. Parlamentet framhåller 
vidare att medlemsstaterna enligt det 
direktivet ska inrätta effektiva, 
proportionella och avskräckande 
straffrättsliga påföljder, och uppmanar 
därför medlemsstaterna med eftertryck att 
utan dröjsmål fastställa lämpliga nivåer 
för påföljderna för naturvårdsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 40
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att stödja riktad 
fortbildning i samtliga led av 
verkställighetskedjan genom relevanta 
befintliga finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 41
Gerben-Jan Gerbrandy
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Förslag till resolution
Punkt 10c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i kampen mot 
naturvårdsbrott använda samtliga 
relevanta europeiska och nationella 
instrument mot organiserad brottslighet, 
korruption, penningtvätt och förverkande 
av tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 42
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 10d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10d. Europaparlamentet uppmanar EU:s 
samtliga medlemsstater att följa 
resolutionen från FN:s kommission för 
brottsförebyggande arbete och straffrätt 
från april 2013 genom att aktualisera 
lagstiftning för att se till att illegal handel 
med vilda djur och växter när 
organiserade kriminella grupper är 
inblandade utgör ett brott som kan 
bestraffas med upp till fyra års fängelse, 
eller mer, så att FN:s konvention mot 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet kan användas som grund för 
internationellt samarbete och ömsesidig 
rättslig hjälp.

Or. en

Ändringsförslag 43
Andrea Zanoni
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import av jakttroféer till 
EU:s medlemsstater.

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import och innehav av 
jakttroféer till EU:s medlemsstater.

Or. it

Ändringsförslag 44
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import av jakttroféer till 
EU:s medlemsstater.

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import av jakttroféer till 
EU:s medlemsstater och kräva tillstånd för 
import av troféer av samtliga arter som 
förtecknas i bilaga B i dessa 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 45
Sandrine Bélier
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import av jakttroféer till 
EU:s medlemsstater.

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en översyn av EU:s rättsliga bestämmelser 
för import av jakttroféer till EU:s 
medlemsstater och begära tillstånd för 
import av troféer av samtliga arter som 
förtecknas i bilaga B.

Or. en

Ändringsförslag 46
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import av jakttroféer till 
EU:s medlemsstater.

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser i syfte att förbjuda import av 
jakttroféer till EU:s medlemsstater.

Or. es

Ändringsförslag 47
Véronique Mathieu Houillon, Sophie Auconie, Christa Klaß, Christofer Fjellner, Pilar 
Ayuso, Philippe Juvin, Mairead McGuinness, Sergio Berlato
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Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
troféjakt som bedrivs på ett ohållbart och 
oetiskt sätt har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att stödja 
en eventuell översyn av EU:s rättsliga 
bestämmelser för import av jakttroféer till 
EU:s medlemsstater.

12. Europaparlamentet är medvetet om att 
tjuvjakt och viss form av jakt, som är 
oetisk och inte gör det möjligt för arter 
som säljs internationellt att överleva på 
lång sikt, har lett till nedgång i stor skala 
bland utrotningshotade arter som är 
förtecknade i bilagorna I och II till Cites, 
och medlemsstaterna uppmanas att ta 
hänsyn till detta vid en eventuell översyn 
av EU:s rättsliga bestämmelser för handel 
med vilda djur.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet begär att det 
införs rehabiliteringscentrum för vilda 
djur i varje medlemsstat där djur som 
beslagtagits och konfiskerats av 
kontrollorgan kan förvaras, vårdas, 
rehabiliteras och eventuellt släppas ut i 
frihet i en naturligt anpassad miljö.

Or. it

Ändringsförslag 49
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna att se över de parametrar 
varigenom de i sin lagstiftning tillåter 
aktiviteter såsom jakt i sportsyfte, och se 
till att sådan jakt uteslutande bedrivs i 
syfte att kontrollera arterna och för 
balans i ekosystemet där arterna lever.

Or. es

Ändringsförslag 50
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka de kontroller 
som varje medlemsstat utför på mindre 
flygplatser för att undvika svaga punkter 
dit vilda djur kan anlända illegalt från 
utlandet, ofta utan kompetenta och 
lämpliga kontroller från de lokala 
myndigheternas sida. 

Or. it

Ändringsförslag 51
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en specialiserad avdelning 
för naturvårdsbrott vid Europol i syfte att 
centralisera information och analyser och 
för att samordna utredningar, vilket bör 
leda till ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt.

13. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en specialiserad avdelning 
för naturvårdsbrott vid Europol, utrustad 
med tillräckliga och kompetenta 
mänskliga resurser samt tillräcklig 
finansiering, i syfte att centralisera 
information och analyser och för att 
samordna utredningar, vilket bör leda till 
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ett mer strategiskt tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 52
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en specialiserad avdelning 
för naturvårdsbrott vid Europol i syfte att 
centralisera information och analyser och 
för att samordna utredningar, vilket bör 
leda till ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt.

13. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en specialiserad avdelning 
för naturvårdsbrott vid Europol med fulla 
transnationella befogenheter och 
behörigheter i syfte att centralisera 
information och analyser och för att 
samordna utredningar, vilket bör leda till 
ett mer strategiskt tillvägagångssätt.
Parlamentet uppmanar till en optimering 
och stimulering av förbindelserna mellan 
lokala inspektionsorgan i 
medlemsstaterna och internationella 
inspektionsorgan för att förbättra 
informationsutbytet och på så sätt öka det 
lokala kontrollarbetets omfattning och 
effektivitet. 

Or. it

Ändringsförslag 53
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en specialiserad avdelning 
för naturvårdsbrott vid Europol i syfte att 
centralisera information och analyser och 
för att samordna utredningar, vilket bör 

13. Europaparlamentet efterlyser 
inrättandet av en specialiserad avdelning 
för naturvårdsbrott vid Europol i syfte att 
centralisera information och analyser och 
för att samordna utredningar, vilket leder
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leda till ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt.

till fler gemensamma utredningar och ett 
mer samordnat och strategiskt 
tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 54
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet noterar de 
dokumenterade problemen med 
penningtvätt via vildfångade djur genom 
användning av mindre stränga 
föreskrifter för avel i fångenskap. 
Kommissionen uppmanas att stödja 
beslut 16.63–16.66 från CoP16 om avel i 
fångenskap och uppfödda exemplar, och 
att finansiera en studie som granskar 
farhågor över arter som påstås ha avlats i 
fångenskap och utarbeta en vägledning 
för inspektioner av anläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 55
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i detta syfte i enlighet 
med Interpols rekommendation inrätta 
nationella insatsstyrkor för miljösäkerhet 
(National Environmental Security Task 
Force, NEST).

14. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i detta syfte i enlighet 
med Interpols rekommendation inrätta 
nationella insatsstyrkor för miljösäkerhet 
(National Environmental Security Task 
Force, NEST) och att inleda samordnade 
insatser genom den föreslagna 
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specialiserade avdelningen för 
naturvårdsbrott vid Europol.

Or. en

Ändringsförslag 56
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de resurser 
inom kommissionen som anslagits till 
Cites räcker för att göra det möjligt för 
EU att inta en ledande roll, mot bakgrund 
av ikraftträdandet av Gaborone-
ändringen av Cites.

Or. en

Ändringsförslag 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet upprepar än en 
gång sitt stöd för betänkandet från sitt 
särskilda utskott för frågor om 
organiserad brottslighet (2012/2117(INI), 
särskilt punkt 143, i vilken parlamentet
”uppmanar kommissionen att ta fram en 
europeisk handlingsplan mot smuggling 
av vilda arter där tydliga mål lyfts fram, 
både inom och utanför EU, för att minska 
handeln med vilda arter och kroppsdelar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och rådet att utnyttja sina handels- och 
utvecklingsinstrument så att särskilda 

15. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och rådet att skärpa sina instrument inom 
handel och utveckling så att särskilda 
program med generös finansiering kan 
inrättas för att stärka genomförandet av
Cites och kunna bidra med resurser för att 
stärka resurserna mot tjuvskytte och 
smuggling, framför allt genom att stödja, 
stärka och utöka initiativ som Asean-Wen, 
Ha-Wen, LATF, PAPECALF och den 
arbetsgrupp som inrättats till följd av 
Lusakaavtalet, som syftar till att öppna 
regionala expertcentrum och ta fram 
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program med generös finansiering kan 
inrättas för att stärka genomförandet av
Cites-konventionen och kunna bidra med 
resurser för att stärka resurserna mot 
tjuvskytte och smuggling, framför allt 
genom att stödja, stärka och utöka initiativ 
som Asean-Wen och Ha-Wen som syftar 
till att öppna regionala expertcentrum och 
ta fram samarbetsmodeller för brottslighet 
som rör vilda arter”.

samarbetsmodeller för att bekämpa 
naturvårdsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 58
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet upprepar än en 
gång sitt stöd för betänkandet från sitt 
särskilda utskott för frågor om organiserad 
brottslighet (2012/2117(INI), särskilt
punkt 143, i vilken parlamentet ”uppmanar 
kommissionen att ta fram en europeisk 
handlingsplan mot smuggling av vilda arter 
där tydliga mål lyfts fram, både inom och
utanför EU, för att minska handeln med 
vilda arter och kroppsdelar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att
utnyttja sina handels- och 
utvecklingsinstrument så att särskilda 
program med generös finansiering kan 
inrättas för att stärka genomförandet av 
Cites-konventionen och kunna bidra med 
resurser för att stärka resurserna mot 
tjuvskytte och smuggling, framför allt 
genom att stödja, stärka och utöka initiativ 
som Asean-Wen och Ha-Wen som syftar 
till att öppna regionala expertcentrum och 
ta fram samarbetsmodeller för brottslighet 
som rör vilda arter”.

15. Europaparlamentet upprepar än en 
gång sitt stöd för betänkandet från sitt 
särskilda utskott för frågor om organiserad 
brottslighet (2012/2117(INI), särskilt
punkt 142, i vilken parlamentet ”uppmanar 
kommissionen att ta fram en europeisk 
handlingsplan mot smuggling av vilda arter 
där tydliga mål lyfts fram, både inom och 
utanför EU, för att minska handeln med 
vilda arter och kroppsdelar. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och rådet att
skärpa sina instrument inom handel och 
utveckling så att särskilda program med 
generös finansiering kan inrättas för att 
stärka genomförandet av Cites-
konventionen och kunna bidra med 
resurser för att stärka resurserna mot 
tjuvskytte och smuggling, framför allt 
genom att stödja, stärka och utöka initiativ,
som Asean-Wen, Ha-Wen och den 
arbetsgrupp som inrättats till följd av 
Lusakaavtalet, som syftar till att öppna 
regionala expertcentrum och ta fram 
samarbetsmodeller för att bekämpa 
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naturvårdsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 59
Kartika Tamara Liotard

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska unionen och medlemsstaterna 
att arbeta förebyggande för att göra EU-
medborgarna medvetna om att 
naturvårdsbrott inte är en fråga som 
gäller andra kontinenter, utan en 
angelägen fråga som handlar om vår 
planet och vårt ekosystem och som har 
politiska, ekonomiska och sociala 
konsekvenser för samhällen i hela 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 60
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet ser positivt på att 
naturvårdsbrott ”uppgraderats” till samma 
nivå som allvarlig internationell 
organiserad brottslighet, som 
människohandel och narkotikahandel, till 
följd av FN:s kommission för 
brottsförebyggande arbete och straffrätts 
resolution från maj 2013, och uppmanar 
kommissionen och rådet att utnyttja sina 
handels- och utvecklingsinstrument för att 

16. Europaparlamentet ser positivt på att 
naturvårdsbrott ”uppgraderats” till samma 
nivå som allvarlig internationell 
organiserad brottslighet, som 
människohandel och narkotikahandel, till 
följd av FN:s kommission för 
brottsförebyggande arbete och straffrätts 
resolution från 26 april 2013, och 
uppmanar kommissionen och rådet att 
utnyttja sina handels- och 



PE522.971v01-00 32/44 AM\1009048SV.doc

SV

se till att det internationella avtalet 
genomförs fullt ut.

utvecklingsinstrument för att se till att det 
internationella avtalet genomförs fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 61
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 16 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet noterar att det bland 
EU:s prioriteringar inför den 
68:e sessionen i Förenta nationernas 
generalförsamling, vilka antogs av rådet i 
juni 2013, fanns kvar tankar om att 
förstärka insatserna mot naturvårdsbrott 
och olaglig skogsavverkning samt främja 
bättre skogsförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 62
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet framhåller att 
det finns mekanismer tillgängliga genom 
Cites för parter som inte följer reglerna, 
och uppmanar därför med eftertryck 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utnyttja dessa fullt ut, om det är 
berättigat.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
inrätta en förvaltningsfond, eller liknande 
facilitet, i enlighet med artikel 187 i den 
reviderade förordningen om de finansiella 
reglerna i de allmänna reglerna för 
unionens allmänna budget, i syfte att 
säkra skyddade områden och bekämpa 
handel med vilda djur och växter samt 
tjuvskytte, som en del av handlingsplanen 
mot handel med vilda djur och växter.

Or. en

Ändringsförslag 64
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ger sitt uttryckliga 
stöd till ICCWC (International Consortium 
on Combating Wildlife Crime), i vilket 
ingår Cites, Interpol, UNODC, 
Världsbanken och 
Världstullorganisationen, och som kommer 
att möjliggöra utbyte av information och 
underrättelser samt stödja verkställande 
och efterlevnad.

17. Europaparlamentet uppmanar EU och 
dess medlemsstater att ge sitt uttryckliga 
stöd till ICCWC (International Consortium 
on Combating Wildlife Crime), i vilket 
ingår Cites, Interpol, UNODC, 
Världsbanken och 
Världstullorganisationen, bland annat 
genom att tillhandahålla finansiella 
resurser och expertkunskaper, i syfte att 
förenkla statligt kapacitetsuppbyggande,
utbyte av information och underrättelser 
samt stödja ICCWC-medlemmarnas 
verkställande och efterlevnad.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Romana Jordan

Förslag till resolution
Punkt 17 – stycke 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet ser positivt på att det 
under det senaste G8-mötet (i Lough Erne 
i juni 2013) bestämdes att åtgärder ska 
vidtas för att bekämpa illegal handel med 
skyddade eller utrotningshotade arter av 
vilda djur och växter och att politiskt och 
praktiskt stöd ska erbjudas de regionala 
och internationella organisationer som 
står i spetsen för insatserna för att 
förbättra länders förmåga att övervaka 
och kontrollera sina gränser och för att 
bekämpa befrämjande faktorer, 
exempelvis korruption, 
gränsöverskridande organiserad 
brottslighet och illegal handel, vilka 
undergräver statsmakterna och 
rättsstatsprincipen och i vissa fall kan 
vara en viktig källa till finansiering för 
terrorister.

Or. en

Ändringsförslag 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att, i sitt arbete med de 
afrikanska och asiatiska 
utbredningsstaterna, bistå dessa länder 
för att stärka deras strategier och rättsliga 
ramar, öka kapaciteten hos de 
rättsvårdande organen, utveckla effektiva 
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rättsliga system och stärka mekanismer 
för att bekämpa korruption, i syfte att 
bättre bekämpa naturvårdsbrott på lokal, 
nationell och regional nivå, också genom 
att stödja och finansiera genomförandet 
av initiativ såsom ICCWC:s 
”verktygslåda”. 

Or. en

Ändringsförslag 67
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att ta med 
kampen mot naturvårdsbrott som en 
prioritet vid programplaneringen för 
finansieringsinstrumenten för 
utvecklingsbistånd, i såväl tematisk som 
regional programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 68
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 17c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att skärpa sina 
instrument inom handel och utveckling så 
att särskilda program med generös 
finansiering kan inrättas för att stärka 
genomförandet av Cites och kunna bidra 
med resurser för att stärka resurserna mot 
tjuvskytte och smuggling, framför allt 
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genom att stödja, stärka och utöka 
initiativ som Asean-Wen, Ha-Wen, LATF, 
PAPECALF och den arbetsgrupp som 
inrättats till följd av Lusakaavtalet, som 
syftar till att öppna regionala 
expertcentrum och ta fram 
samarbetsmodeller för att bekämpa 
naturvårdsbrott.

Or. en

Ändringsförslag 69
Andrea Zanoni

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka sina strategier och 
lagstiftningsramar, höja de 
brottsbekämpande myndigheternas 
kapacitet, ta itu med de behov som finns 
inom underrättelseteknik och utveckla 
effektiva rättsliga system i syfte att bättre 
bekämpa naturvårdsbrott på lokal, nationell 
och regional nivå genom att stödja 
genomförandet av initiativ såsom 
ICCWC:s ”verktygslåda”.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Ändringsförslag 70
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka sina strategier och 
lagstiftningsramar, höja de 
brottsbekämpande myndigheternas 
kapacitet, ta itu med de behov som finns 

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stärka sina strategier och 
lagstiftningsramar, höja de 
brottsbekämpande myndigheternas 
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inom underrättelseteknik och utveckla 
effektiva rättsliga system i syfte att bättre 
bekämpa naturvårdsbrott på lokal, nationell 
och regional nivå genom att stödja 
genomförandet av initiativ såsom 
ICCWC:s ”verktygslåda”.

kapacitet, ta itu med de behov som finns 
inom underrättelseteknik och utveckla 
effektiva rättsliga system i syfte att bättre 
bekämpa naturvårdsbrott på lokal, nationell 
och regional nivå bland annat genom att 
stödja genomförandet av initiativ såsom 
ICCWC:s ”verktygslåda” och 
vidareutbildning av åklagare.

Or. en

Ändringsförslag 71
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka sina strategier och 
lagstiftningsramar, höja de 
brottsbekämpande myndigheternas 
kapacitet, ta itu med de behov som finns 
inom underrättelseteknik och utveckla 
effektiva rättsliga system i syfte att bättre 
bekämpa naturvårdsbrott på lokal, nationell 
och regional nivå genom att stödja 
genomförandet av initiativ såsom 
ICCWC:s ”verktygslåda”.

18. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka sina strategier och 
lagstiftningsramar, höja de 
brottsbekämpande myndigheternas 
kapacitet, ta itu med de behov som finns 
inom underrättelseteknik och utveckla 
effektiva rättsliga system, inbegripet 
vidareutbildning av åklagare 
specialiserade på naturvårdsbrott, i syfte 
att bättre bekämpa naturvårdsbrott på lokal, 
nationell och regional nivå genom att 
stödja genomförandet av initiativ såsom 
ICCWC:s ”verktygslåda”.

Or. en

Ändringsförslag 72
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 19. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att utarbeta och genomföra 
regionala strategier för verkställighet och 
nätverk för vilda arter som hänger samman 
via en global samordningsmekanism, 
genom att stödja regionala 
genomförandeorgan såsom Asean-Wen 
och Ha-Wen.

kommissionen att utarbeta och genomföra 
regionala strategier för verkställighet och 
nätverk för vilda arter som hänger samman 
via en global samordningsmekanism, bland 
annat genom att stödja regionala 
genomförandeorgan.

Or. en

Ändringsförslag 73
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta och genomföra 
regionala strategier för verkställighet och 
nätverk för vilda arter som hänger samman 
via en global samordningsmekanism, 
genom att stödja regionala 
genomförandeorgan såsom Asean-Wen
och Ha-Wen.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta och genomföra 
regionala strategier för verkställighet och 
nätverk för vilda arter som hänger samman 
via en global samordningsmekanism, 
genom att stödja Interpols program mot 
miljöbrottslighet, inrättande av nationella 
insatsstyrkor för miljösäkerhet (National 
Environmental Security Task Force, 
NEST) och dessas integration med
regionala genomförandeorgan, såsom den 
arbetsgrupp som inrättats till följd av 
Lusakaavtalet, Ha-Wen, Sawen och
Asean-Wen.

Or. en

Ändringsförslag 74
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet noterar den höga 20. Europaparlamentet noterar den höga 
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och ökande efterfrågan på illegala 
produkter av vilda djur och växter från 
Kina och Sydostasien och betonar att 
denna fråga måste föras tas upp på 
dagordningen för dialogen mellan EU och 
Asien. I detta sammanhang stöder 
parlamentet, som ett betydelsefullt steg, det 
avtal som kommissionsledamot Janez 
Potočnik och Kinas minister för 
miljöskydd Zhou Sengxian undertecknat 
om gemensamma insatser för att bekämpa 
illegal handel med vilda djur och växter.

och ökande efterfrågan på illegala 
produkter av vilda djur och växter från 
Kina och Sydostasien och betonar att 
denna fråga måste föras tas upp på 
dagordningen för dialogen mellan EU och 
Asien på högsta politiska nivå. I detta 
sammanhang stöder parlamentet, som ett 
betydelsefullt steg, det avtal som 
kommissionsledamot Janez Potočnik och 
Kinas vice minister för statlig 
skogsförvaltning, Zhang Jianlong,
undertecknat i juli 2013 om gemensamma 
insatser för att bekämpa illegal handel med 
vilda djur och växter, och ställer sig 
bakom ett fullständigt genomförande av 
det.

Or. en

Ändringsförslag 75
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
göra sitt yttersta vid Cites och i bilaterala 
dialoger med konsumentländerna för att 
stänga parallella legala marknader, såväl 
internationella som nationella, vilka 
stimulerar efterfrågan på arter som är 
utsatta för betydande risk, såsom elefant, 
noshörning och tiger.

Or. en

Ändringsförslag 76
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar med 
eftertryck kommissionen och 
medlemsstaterna att ta upp frågorna med 
Afrikanska unionen, Nepad (nytt 
partnerskap för Afrikas utveckling), 
AMCEN (afrikanska ministerkonferensen 
om miljön) och Afrikanska unionens 
kommission inom ramen för det 
kommande toppmötet mellan Afrika och 
EU 2014 för att identifiera områden för 
gemensamma åtgärder avseende denna 
globala utmaning inför nästa 
gemensamma strategi Afrika–EU (2014–
2020).

Or. en

Ändringsförslag 77
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta upp frågan om illegal 
handel med vilda djur och växter i det 
transatlantiska samarbetet i syfte att 
komma fram till en gemensam hållning.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta upp frågan om illegal 
handel med vilda djur och växter i det 
transatlantiska samarbetet i syfte att 
komma fram till en gemensam hållning, 
som garanterar effektiva rättsordningar 
som förhindrar att produkter som varit 
föremål för illegal handel från att komma 
in på de europeiska och amerikanska 
marknaderna och att förbättra 
kommunikationskanalerna för 
informationsutbyte om förvaltning av 
vilda djur och växter och om 
handelsregler.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta upp frågan om illegal 
handel med vilda djur och växter i det 
transatlantiska samarbetet i syfte att 
komma fram till en gemensam hållning.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa ett ambitiöst 
kapitel om hållbar utveckling i det 
transatlantiska partnerskapet för handel 
och investeringar, som inför illegal handel 
med vilda djur och växter i det 
transatlantiska samarbetet, i syfte att
garantera effektiva rättsordningar som 
förhindrar att produkter som varit 
föremål för illegal handel från att komma
in på de europeiska och amerikanska 
marknaderna, och att komma överens om 
en uppsättning gemensamma 
minimisstandarder för förvaltning av 
vilda djur och växter och handelsregler 
för alla kommande 
handelsöverenskommelser med andra 
nationer.

Or. en

Ändringsförslag 79
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmuntrar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stödja insatser i länder av central 
betydelse i arbetet över 
departementsgränserna för att utforma 
och genomföra väl underbyggda 
kampanjer för att minska efterfrågan, och 
att garantera tillräckliga och långsiktiga 
investeringar för genomförandet av dessa 
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strategier.

Or. en

Ändringsförslag 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att enbart 
straffrättsliga åtgärder inte räcker för att 
bekämpa naturvårdsbrott och uppmuntrar 
kommissionen att se till att den har stöd av 
de lokalsamhällen som ligger närmast de 
vilda djur och växter som det handlar om 
och att utarbeta program som kan erbjuda
alternativa inkomstkällor.

22. Europaparlamentet anser att enbart 
straffrättsliga åtgärder inte räcker för att 
bekämpa naturvårdsbrott och uppmuntrar
därför kommissionen att se till att den har 
stöd av de lokalsamhällen som ligger 
närmast de vilda djur och växter som det 
handlar om och att finansiera program 
som erbjuder alternativa inkomstkällor.

Or. en

Ändringsförslag 81
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet anser att enbart 
straffrättsliga åtgärder inte räcker för att 
bekämpa naturvårdsbrott och uppmuntrar
kommissionen att se till att den har stöd av 
de lokalsamhällen som ligger närmast de 
vilda djur och växter som det handlar om 
och att utarbeta program som kan erbjuda 
alternativa inkomstkällor.

22. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att stödja utvecklingen av
alternativa försörjningsmöjligheter för de 
lokalsamhällen som ligger närmast de vilda 
djur och växter som det handlar om och
som påvisbart bidrar till återställande och 
bevarande av populationer av vilda djur 
och växter, och att anlita samhällena i 
åtgärder mot tjuvskytte.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet påminner om att 
konsekvenserna för den illegala handeln 
av engångsförsäljningen av elfenben 
måste utvärderas, inbegripet de 
svårigheter de brottsbekämpande 
myndigheterna ställs inför på grund av 
parallellhandeln med legalt och illegalt 
elfenben.

Or. en

Ändringsförslag 83
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar parterna 
att upplysa konsumenterna om 
konsekvenserna av deras konsumtion av 
hotade arter, som kan hotas av utrotning på 
grund av illegal handel med vilda djur och 
växter.

23. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
upplysa konsumenterna om 
konsekvenserna av deras konsumtion av 
hotade arter, som kan hotas av utrotning på 
grund av illegal handel med vilda djur och 
växter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Sandrine Bélier

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar parterna 
att upplysa konsumenterna om 
konsekvenserna av deras konsumtion av
hotade arter, som kan hotas av utrotning 
på grund av illegal handel med vilda djur 
och växter.

23. Europaparlamentet uppmanar parterna 
att anta och genomföra tydliga och 
effektiva lagar och strategier som förmår 
konsumenterna att avstå från konsumtion 
av produkter som härrör från sårbara 
arter av vilda djur och växter och att
upplysa konsumenterna om 
konsekvenserna av deras konsumtion av 
arter av vilda djur och växter.

Or. en

Ändringsförslag 85
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uppmanar parterna 
att upplysa konsumenterna om 
konsekvenserna av deras konsumtion av 
hotade arter, som kan hotas av utrotning på 
grund av illegal handel med vilda djur och 
växter.

23. Europaparlamentet uppmanar parterna 
att upplysa konsumenterna om 
konsekvenserna av deras konsumtion av 
hotade arter, som kan hotas av utrotning på 
grund av illegal handel med vilda djur och 
växter, och att vederbörligen upplysa om 
konsekvenserna och farorna med 
okontrollerad spridning av främmande 
arter i de inhemska ekosystemen.

Or. es


