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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre os objetivos estratégicos da UE para a 16.ª 
reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das 
Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), que se 
realizará em Banguecoque (Tailândia), de 3 a 14 de março de 2013

(2012/2838(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a 16.ª reunião da Conferência das Partes (CoP 15) na Convenção sobre o 
Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de 
Extinção (CITES), que se realizará em Banguecoque (Tailândia), de 3 a 14 de março de 
2013,

– Tendo em conta as perguntas dirigidas à Comissão sobre os objetivos estratégicos da UE 
para a 16.ª reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção 
(CITES), que se realizará em Banguecoque (Tailândia), de 3 a 14 de março de 2013 (O-
000000/2012 – B7-0000/2012 e O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º e o n.° 2 do artigo 110.° do seu Regimento,

A. Considerando que a CITES, com 176 partes, incluindo os 27 Estados-Membros da União 
Europeia, constitui o principal acordo global existente sobre a conservação da vida 
selvagem, com o objetivo de evitar a exploração excessiva das espécies da fauna e da flora 
selvagens pelo comércio internacional,

B. Considerando que é importante colocar a prosperidade a longo prazo acima de interesses 
económicos a curto prazo;

C. Considerando que o anexo 4 da Resolução Conf. 9.24 (Rev. CoP15) da CITES refere as 
medidas cautelares a ter em conta ou a aplicar aquando da introdução da alteração dos 
anexos;

D. Considerando que a CITES deve basear as suas decisões em dados científicos;

E. Considerando que o processo de revisão periódica mostrou que a CITES foi bem-sucedida 
em relação a algumas espécies incluídas no anexo I que podem agora ser transferidas para 
o anexo II;  

F. Considerando que a transparência do processo de decisão nas organizações ambientais 
internacionais constitui um elemento crucial para o seu funcionamento eficiente; 

G. Considerando que o tubarão-sardo é altamente vulnerável à sobre-exploração das pescas;

H. Considerando que o tubarão-martelo está ameaçado mundialmente devido ao comércio 
internacional de barbatanas e à captura acessória, práticas que causaram diminuições 
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históricas na população; 

I. Considerando que o aumento significativo da caça furtiva de elefantes começa a afetar as 
populações de elefantes em todas as quatro sub-regiões africanas;

J. Considerando que cerca de 80% da população de rinocerontes em África se encontra na 
África do Sul e que a caça furtiva destes animais está a aumentar rapidamente; 

K. Considerando que a caça e o comércio significativo de partes dos ursos polares colocam 
uma ameaça séria e imediata aos ursos polares (Ursus maritimus), já ameaçados pelas 
alterações climáticas;

L. Considerando que os instrumentos internacionais de gestão das pescas e a CITES devem 
trabalhar em prol do objetivo comum de garantir a conservação a longo prazo das
unidades populacionais de peixes em alto mar, tendo também em conta o impacto da 
pesca acessória de espécies não alvo;

M. Considerando que a CITES inclui atualmente disposições pouco claras sobre a introdução 
proveniente do mar e, mais concretamente, sobre o "Estado de introdução" quando as 
espécies são capturadas em alto mar; 

N. Considerando que, para um bom funcionamento da CITES, será necessário que as partes 
aumentem consideravelmente o financiamento nos próximos anos;

1. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que utilizem o princípio da precaução como 
princípio de base para todas as suas decisões relativas a documentos de trabalho e a 
propostas em matéria de inscrição, e que tenham igualmente em conta o princípio do 
utilizador-pagador, uma abordagem centrada nos ecossistemas e os princípios tradicionais 
de conservação;

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros a falarem a uma só voz e a melhorarem a rapidez 
e a eficiência dos seus processos de decisão internos, de modo a chegarem rapidamente a 
acordo sobre uma posição interna da UE para a CITES COP 16 e a tirarem o máximo 
partido da força conferida pelo facto de haver 27 partes dentro da UE para orientarem as 
decisões da COP 16 para uma via prudente; 

3. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estabelecerem contactos com países terceiros, 
antes e durante a conferência, e a criarem alianças;

4. Incentiva as partes na CITES a ponderarem mais oportunidades para fortalecer a 
cooperação, a coordenação e as sinergias, a todos os níveis relevantes, entre as 
convenções relacionadas com a diversidade biológica; 

Transparência do processo de decisão

5. Opõe-se veementemente à utilização do voto secreto como prática geral na CITES, na 
medida em que o regulamento interno desta Convenção prevê a sua utilização apenas em 
circunstâncias excecionais; neste contexto, apoia a proposta sobre a matéria apresentada 
pela Dinamarca em nome dos Estados-Membros da UE;
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6. Saúda a proposta apresentada pela Dinamarca em nome dos Estados-Membros da UE para 
a inclusão na Resolução Conf. 11.1 (Rev. CoP15) de um novo parágrafo sobre o conflito 
de interesses;

Financiamento 

7. Insta a Comissão a garantir a continuidade do financiamento através das suas ajudas ao 
desenvolvimento para atingir os objetivos da CITES; neste contexto, refere-se 
especificamente ao programa MIKE em curso (Monitorização do Abate Ilegal de 
Elefantes), o qual, sujeito a uma revisão e avaliação independentes da sua eficácia, poderá 
necessitar de um compromisso renovado da parte da União Europeia;

Introdução proveniente do mar

8. Saúda os debates e os progressos realizados no grupo de trabalho da CITES relativamente 
à introdução proveniente do mar; apoia a proposta Doc.32 da CoP16 para melhorar a 
aplicação da lista de espécies marinhas da CITES capturadas fora da jurisdição de 
qualquer Estado, e insta a Comissão e os Estados-Membros a encetarem diálogos 
construtivos sobre este assunto;

Tubarões

9. Saúda a proposta do Brasil, das Ilhas Comores, da Croácia, do Egito e da Dinamarca, em 
nome dos Estados-Membros da União Europeia, com vista à inclusão do tubarão-sardo 
(Lamna nasus) no anexo II; insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem esta 
proposta;

10. Saúda a proposta do Brasil, da Colômbia, da Costa Rica, do Equador, das Honduras, do 
México e da Dinamarca, em nome dos Estados-Membros da União Europeia, com vista à 
inclusão de três espécies de tubarão-martelo (Sphyrna spp) no anexo II; insta a Comissão 
e os Estados-Membros a apoiarem esta proposta;

11. Insta a Comissão Europeia e os Estados-Membros a apoiarem a inclusão do tubarão de 
pontas brancas (Carcharhinus longimanus) no anexo II da CITES, de acordo com a 
proposta apresentada pelo Brasil, pela Colômbia e pelos Estados Unidos da América; 

Marfim de elefante e corno de rinoceronte

12. Insta a Comissão e os Estados-Membros a rejeitarem a proposta da Tanzânia de 
transferência da sua população de elefantes africanos (Loxodonta africana) do anexo I 
para o anexo II, bem como a proposta de venda extraordinária das reservas tanzanianas de 
marfim de elefante;

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros a rejeitarem quaisquer propostas de transferência 
dos elefantes africanos ou do comércio de marfim do elefante africano até que possa ser 
realizada uma avaliação do impacto da venda extraordinária realizada em novembro de 
2008 pelo Botsuana, pela Namíbia, pela África do Sul, e pelo Zimbabué;

14. Incentiva as partes na CITES a estudarem um mecanismo de decisão das condições que 
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possibilitem o comércio de marfim após o período de repouso de nove anos a partir da 
data de venda extraordinária, em novembro de 2008, pelo Botsuana, pela Namíbia, pela 
África do Sul e pelo Zimbabué; 

15. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e a todas as partes na CITES que apoiem a 
proposta do Quénia de criação de uma quota zero temporária para exportações de troféus 
de rinoceronte provenientes da África do Sul e da Suazilândia; solicita ainda às partes na 
CITES que analisem medidas de redução da procura de corno de rinoceronte;

Outras espécies

16. Saúda os esforços envidados pela Comissão Internacional para a Conservação do Atum do 
Atlântico (adiante designada ICCAT) na sequência do impulso conferido pela CITES 
COP 15 em 2010;

17. Lamenta que não tenha sido apresentada nenhuma proposta de inscrição do atum-rabilho 
(Thunnus thynnus) no anexo I da CITES;

18. Lamenta que não tenha sido apresentada nenhuma proposta para inscrever as espécies 
Corallium spp. e Paracorallium spp. no anexo II da CITES;

19. Insta a Comissão e os Estados-Membros da UE a apoiarem as seguintes propostas:

- inclusão da manta (Manta spp.) no anexo II da CITES, apresentada pelo Brasil, pela 
Colômbia e pelo Equador; e inclusão de outras espécies de raia no anexo II, 
apresentada pela Colômbia e pelo Equador;

- transferência dos ursos polares (Ursus maritimus) do anexo II para o anexo I da
CITES, apresentada pelos EUA com o apoio da Federação Russa.

20. Insta a Comissão e os Estados-Membros da UE a rejeitarem as seguintes propostas:

- transferência de três espécies de crocodilo (Crocodylus acutus, C. porosus e C. 
siamensis) do anexo I para o anexo II da CITES, apresentada pela Colômbia e pela 
Tailândia;

o

o o

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, às 
partes na CITES e ao secretariado da CITES.


