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Rakstiska deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu, par 
Āzijas ziloņu aizsardzību un labturību1

1. Tiek lēsts, ka pēdējos 15 gados Āzijas ziloņu savvaļas populācija ir samazinājusies par 
30 %, un tās īpatņu skaits tagad ir 40 000 vai pat mazāks.

2. Neraugoties uz likumdošanas pasākumiem un centieniem, ko veikušas Āzijas ziloņu 
areāla valstis (Bangladeša, Butāna, Indija, Nepāla, Šrilanka, Kambodža, Ķīna, Indonēzija, 
Laosa, Malaizija, Mjanma, Taizeme un Vjetnama) nolūkā uzlabot savu ziloņu populāciju 
aizsardzības statusu un īstenot Rīcības plānu Āzijas ziloņu aizsardzībai, daudzi nebrīvē 
dzīvojošie ziloņi tiek turēti mazos iežogojumos, savažoti, nobadināti un izolēti.

3. Daudzi Āzijas ziloņi, kurus izmanto tūrisma objektos un festivālos, ir sagūstīti un savvaļā 
agrīnā bērnībā, nelikumīgi nogādāti nebrīvē un, neraugoties uz aizsargājošiem tiesību 
aktiem, tiek turēti barbariskos apstākļos.

4. Āzijas ziloņu savvaļas populācijas joprojām apdraud dzīvotņu degradācija un 
iznīcināšana, ierasto migrācijas ceļu aizšķērsošana (cilvēka darbībai arvien intensīvāk 
nonākot konfliktā ar ziloņu dzīvi savvaļā) un malumedniecība ziloņkaula ieguves nolūkā.

5. Lai novērstu populācijas turpmāku samazināšanos, ir jāaptur savvaļas ziloņu nelikumīga 
starptautiska tirdzniecība un jāuzlabo nebrīvē dzīvojošo ziloņu labturība.

6. Tādēļ Komisija un Padome tiek aicinātas izrādīt iniciatīvu sadarbībā ar visu Āzijas ziloņu 
areāla valstu valdībām un nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas, lai aizsargātu 
savvaļā un nebrīvē dzīvojošos ziloņus no pašreizējiem draudiem.

7. Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu 
vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta 
adresātiem.


