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B7-0000/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-objettivi strateġiċi tal-UE għas-16-
il Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ 
Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES), li se ssir 
f'Bangkok (it-Tajlandja) bejn it-3 u l-14 ta' Marzu 2013

(2012/2838(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra s-16-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (CoP 16) tal-Konvenzjoni 
dwar il-Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu 
(CITES) li se ssir bejn it-3 u l-14 ta' Marzu 2013 f'Bangkok, it-Tajlandja,

– warali kkunsidra l-mistoqsijiet tal-Kummissjoni dwar l-objettivi strateġiċi tal-UE għas-16-
il Laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali 
tal-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) li se ssir bejn it-3 u l-
14 ta' Marzu 2013 f'Bangkok (it-Tajlandja) (O-000000/2012 – B7-0000/2012 and O-
000000/2012 – B7-0000/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi s-CITES huwa l-akbar ftehim eżistenti ta' konservazzjoni tal-fawna u l-flora salvaġġi, 
u għandha bħala l-għan tagħha l-prevenzjoni ta' l-isfruttar żejjed tagħhom minħabba l-
kummerċ internazzjonali, b'176 firmatarju, inklużi s-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

B. billi huwa importanti li l-prosperità fit-tul tingħata prijorità fuq l-interessi ekonomiċi fiż-
żmien qasir;

C. billi l-Anness 4 tar-Riżoluzzjoni Conf. 9.24 (Rev. CoP15) tal-Konvenzjoni CITES jirreferi 
għal miżuri prekawzjonarji li jridu jitqiesu jew jiġu implimentati meta jiġu emendati l-
Appendiċijiet;

D. billi s-CITES għandha tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha fuq ix-xjenza;

E. billi l-proċess ta' reviżjoni perjodika wera li s-CITES irnexxiet għal ċerti speċijiet imniżżla 
fl-Appendiċi I u li issa jistgħu jitniżżlu fl-Appendiċi II;

F. billi t-trasparenza tat-teħid tad-deċiżjonijiet f-istituzzjonijiet ambjentali internazzjonali 
hija l-element ewlieni għall-funzjonament effikaċi tagħhom; 

G. billi l-pixxiplamtu (Lamna nasus) huwa ferm vulnerabbli għall-isfruttar żejjed tas-sajd;

H. billi l-kurazza (Sphyrna spp.) hija mhedda madwar id-dinja minħabba l-kummerċ 
internazzjonali tax-xewkiet u l-qabdiet inċidentali, li kkawżaw tnaqqis storiku fil-
popolazzjonijiet tagħha; 

I. billi żieda sinifikanti fil-kaċċa klandestina tal-iljunfanti qed tolqot il-popolazzjonijiet tal-
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iljunfanti madwar l-erba' subreġjuni Afrikani kollha;

J. billi madwar 80% tal-popolazzjonijiet tar-rinoċeronti fl-Afrika jinsabu fl-Afrika t'Isfel u 
billi l-kaċċa klandestina tagħhom qed tiżdied bil-ħeffa; 

K. billi l-kaċċa u l-kummerċ internazzjonali sinifikanti fil-partijiet tal-orsijiet polari (Ursus 
maritimus) huma ta' theddida serja u immedjata lill-orsijiet polari, li diġà jinsabu mhedda 
mit-tibdiliet fil-klima;

L. billi l-istrumenti tas-sajd internazzjonali u s-CITES għandhom jaħdmu lejn l-istess 
objettiv, jiġifieri li jiżguraw il-konservazzjoni fit-tul tal-istokkijiet tal-ħut fl-ibħra miftuħa, 
filwaqt li jqisu wkoll l-impatt tal-qabdiet inċidentali fuq l-ispeċijiet mhux fil-mira;

M. billi l-Konvenzjoni CITES attwalment tinkludi dispożizzjonijiet xejn ċari dwar l-
Introduzzjoni mill-Baħar, u, b'mod aktar speċifiku, dispożizzjonijiet dwar "l-istat tal-
introduzzjoni" meta l-ispeċijiet jinqabdu fl-ibħra miftuħa; 

N. billi l-funzjonament tajjeb tal-Konvenzjoni CITES aktarx li jirrikjedi li l-Partijiet iżidu 
konsiderevolment il-finanzjament fil-ftit snin li ġejjin;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jużaw il-prinċipju ta' prekawzjoni bħala l-
prinċipju ewlieni fid-deċiżjonijiet tagħhom kollha dwar dokumenti ta' ħidma u proposti ta' 
elenkar u jqisu wkoll il-prinċipju “min juża jħallas”, l-approċċ tal-ekosistemi u l-prinċipji 
ta' konservazzjoni tradizzjonali;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jitkellmu b'vuċi waħda u jtejbu l-ħeffa u l-
effiċjenza tal-proċedura interna ta' teħid tad-deċiżjonijiet sabiex ikunu jistgħu jaqblu 
malajr dwar pożizzjoni interna tal-UE għas-CITES COP 16 u sabiex jagħmlu użu sħiħ 
mis-saħħa ta' 27 Parti fi ħdan l-UE bil-għan li d-deċiżjonijiet tal-COP 16 jinġiebu fid-
direzzjoni prekawzjonarja; 

3. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu lil pajjiżi terzi, kemm qabel kif 
ukoll waqt il-Konferenza, u sabiex jiffurmaw alleanzi;

4. Iħeġġeġ lill-Partijiet tas-CITES iqisu aktar opportunitajiet biex isaħħu l-kooperazzjoni, il-
koordinazzjoni u s-sinerġiji fost il-konvenzjonijiet relatati mal-bijodiversità fil-livelli 
kollha relevanti; 

It-trasparenza tat-teħid ta’ deċiżjonijiet

5. Jopponi bil-qawwa l-użu ta' votazzjoni sigrieta bħala prattika ġenerali fi ħdan is-CITES, 
filwaqt li r-Regoli ta' Proċedura tas-CITES jipprovdu li din tintuża biss f'ċirkustanzi 
eċċezzjonali; jappoġġja, f'dan il-kuntest il-proposta relatata mressqa mid-Danimarka 
f'isem l-Istati Membri tal-UE;

6. Jilqa' l-proposta mressqa mid-Danimarka f'isem l-Istati Membri tal-UE biex fir-
Riżoluzzjoni Conf. 11.1 (Rev. CoP15) jiżdied paragrafu dwar il-Kunflitt ta' Interess;

Finanzjament 
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7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li jkun hemm kontinwità fil-finanzjament permezz tal-
għajnuna għall-iżvilupp tagħha biex jintlaħqu l-objettivi tas-CITES u, f'dan il-kuntest, 
jirreferi speċifikament għall-Programm MIKE (il-Monitoraġġ tal-Qtil Illegali ta' l-
Iljunfanti) li għaddej bħalissa u li, suġġett għar-rieżami u l-valutazzjoni indipendenti tal-
effikaċja tiegħu, jista' jiġġedded l-impenn għalih mill-Unjoni Ewropea;

Introduzzjoni mill-Baħar

8. Jilqa' d-diskussjonijiet u l-progress miksub fil-Grupp ta' Ħidma tas-CITES dwar l-
Introduzzjoni mill-Baħar; jappoġġja l-CoP16 Doc.32 biex jittejjeb l-infurzar tal-ispeċijiet 
tal-baħar fil-lista tas-CITES li jinqabdu fl-ibħra barra l-ġuruisdizzjoni ta' kwalunkwe Stat, 
u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu djalogi kostruttivi dwar is-suġġett;

Il-klieb il-baħar

9. Jilqa' l-proposta tal-Brażil, tal-Gżejjer Komoros, tal-Kroazja, tal-Eġittu u tad-Danimarka 
f'isem l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex il-pixxiplamtu (Lamna nasus) jiddaħħal 
fl-Appendiċi II; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw din il-
proposta;

10. Jilqa' l-proposta tal-Brażil, tal-Gżejjer Komoros, tal-Kroazja, tal-Eġittu u tad-Danimarka 
f'isem l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea sabiex tliet speċijiet tal-kurazza (Sphyrna spp.) 
jiddaħħlu fl-Appendiċi II; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw 
din il-proposta;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw l-inklużjoni tal-Kelb il-baħar 
tal-pinen bojod (Carcharhinus longimanus) fl-Appendiċi II tas-CITES, li ġiet imressqa 
mill-Brażil, mill-Kolombja u mill-Istati Uniti tal-Amerika; 

L-Avorju tal-Iljunfanti u l-qarn tar-rinoċeronti

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiċħdu l-proposta tat-Tanżanija li jitbaxxa l-
livell ta' ħarsien tal-popolazzjoni tagħha tal-iljunfant Afrikan (Loxodonta africana) minn 
Appendiċi I għal Appendiċi II u għal bejgħ ta' darba tal-istokkijiet Tanżanjani tal-avorju 
tal-iljunfant;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiċħdu kull proposta għal tnaqqis fil-ħarsien 
tal-iljunfant Afrikan jew dwar kummerċ fl-avorju tal-iljunfant Afrikan sakemm tkun tista' 
ssir valutazzjoni tal-impatt tal-bejgħ ta' darba li l-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t'Isfel u 
ż-Żimbabwe wettqu f'Novembru 2008;

14. Iħeġġeġ lill-partijiet tas-CITES jistudjaw mekkaniżmu ta' teħid tad-deċiżjonijiet għall-
iffissar tal-kundizzjonijiet li skonthom il-kummerċ tal-avorju jista' jkun possibbli wara ż-
żmien ta' waqfien ta' disa' snin li beda mill-bejgħ ta' darba li l-Botswana, in-Namibja, l-
Afrika t'Isfel u ż-Żimbabwe wettqu f'Novembru 2008; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet kollha tas-CITES jappoġġjaw 
il-proposta tal-Kenja għal kwota żero temporanja fuq l-esportazzjoni ta' trofej ta' 
rinoċeronti mill-Afrika t'Isfel u mis-Sważiland, u jistieden lill-partijiet tas-CITES 
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jistudjaw miżuri dwar kif titnaqqas id-domanda għal qarn tar-rinoċeronti;

Speċijiet oħra

16. Jilqa' l-isforzi mwettqa mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn 
tal-Atlantiku (minn hawn 'il quddiem "ICCAT"), wara l-momentum li nħoloq fis-
CITES COP 15 tal-2010;

17. Jiddispjaċih li ma tressqet l-ebda proposta biex it-tonn tal-pinna blu tat-Tramuntana 
(Thunnus thynnus) jiddaħħal fl-Appendiċi I tas-CITES;

18. Jiddispjaċih li ma tressqet l-ebda proposta biex il-Corallium spp. u l-Paracorallium spp.
jiddaħħlu fl-Appendiċi II tas-CITES;

19. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jappoġġjaw il-proposti li ġejjin:

- l-inklużjoni tal-manta (Manta spp.) fl-Appendiċi II tas-CITES, imressqa mill-Brażil, 
il-Kolombja u l-Ekwador; u l-inklużjoni ta' speċijiet oħra ta' rajja fl-Appendiċi II, kif 
imressaq mill-Kolombja u mill-Ekwador;

- it-trasferiment tal-orsijiet polari (Ursus maritimus) mill-Appendiċi II tas-CITES għall-
Appendiċi I, kif propost mill-Istati Unti tal-Amerika u kif appoġġjat mill-Federazzjoni 
Russa;

20. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE jopponu l-proposti li ġejjin:

- it-trasferiment ta' tliet speċijiet ta' kukkudrill (Crocodylus acutus, C. porosus, u C. 
siamensis) mill-Appendiċi I tas-CITES għall-Appendiċi II, kif propost mill-Kolombja 
u mit-Tajlandja;

o

o o

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-firmatarji tas-CITES u lis-Segretarjat tas-CITES.


