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ИЗМЕНЕНИЯ 1-6

Проектопредложение за резолюция (PE 386.374v01-00)
Miroslav Ouzký
относно стратегическите цели на ЕС за 14-ата среща на Конференцията на страните по 
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и 
флора (CITES), която ще се проведе в Хага на 3-15 юни 2007 г.

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin и Bart Staes

Изменение 1
Съображение М

М. като има предвид, че конфискациите на незаконно добита слонова кост са се 
увеличили значително от 13-ата среща на Конференцията на страните по 
CITE насам и според оценките 20 000 или повече слонове са убивани 
ежегодно; като има предвид, че допълнителното отваряне на пазара на 
слонова кост би имало разрушително въздействие върху бездруго намалелите и 
разпокъсани популации на слонове в други държави в Африка и Азия;

Or. en

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 2
Съображение Р

Р. като има предвид, че опазването на видовете следва да продължи да се използва 
като обосновка на решенията за включване в съответните списъци, както и че
съображенията относно въздействието върху прехраната на хората следва да се 
взимат предвид при прилагане на тези решения; 
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Or. en

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 3
Съображение Р

Р. като има предвид, че опазването на видовете следва да продължи да се използва 
като обосновка на решенията за включване в съответните списъци, а 
съображенията относно въздействието върху прехраната на населението следва 
да бъдат разглеждани като доброволни аргументи с оглед предприемане на 
мерки за ограничаване на бедността, когато това е необходимо, и като има 
предвид, че предложенията, съдържащи се в документ №14 от 14-ата среща на 
Конференцията на страните по CITES „CITES и прехраната“ биха могли да 
имат отрицателен ефект върху приложението на CITES;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin и Bart Staes

Изменение 4
Параграф 10, тире 8 а (ново)

- включване на Lycaon pictus (хиеново куче) в списъка на Приложение 2 на 
CITES;

Or. en

Изменение, внесено от Miroslav Ouzký

Изменение 5
Параграф 10, тире (ново)

- предложението на Кения и Мали за въвеждане на 20-годишен мораториум 
върху всякакъв вид търговия със слонова кост

Or. en



AM\662808BG.doc 3/3 PE 388.395v01-00

BG

Изменение, внесено от Marie Anne Isler Béguin и Bart Staes

Изменение 6
Параграф 11, тире 3 а (ново)

- предложението за изменение на бележките във връзка с включването на 
популациите на слонове в Ботсуана в списъка на Приложение II на CITES с 
цел да се създаде възможност за установяване на годишни квоти за износ за 
търговията с необработена слонова кост, с живи животни за търговски 
цели, с кожени изделия за търговски цели, с кожи за търговски цели и с 
ловни трофеи за нетърговски цели;

Or. en


