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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος (PE 386.374v01-00)
Miroslav Ouzký
σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων Μερών στη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση CITES) που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη από 3-
15 Ιουνίου 2007

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin και Bart Staes

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασχέσεις παράνομου ελεφαντοστού έχουν αυξηθεί 
σημαντικά από τον καιρό της CoP 13 και υπολογίζεται ότι θανατώνονται ετησίως 
20.000 ή και περισσότεροι ελέφαντες· λαμβάνοντας υπόψη το περαιτέρω άνοιγμα 
του εμπορίου του ελεφαντοστού θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες για τους 
πληθυσμούς ελεφάντων που έχουν ήδη αποδεκατιστεί και κατακερματιστεί στις άλλες 
χώρες της Αφρικής και της Ασίας,

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ειδών πρέπει να παραμείνει η βάση των 
αποφάσεων καταχώρησης στις CITES και ότι η αξιολόγηση των συνεπειών στα μέσα 
διαβίωσης του ανθρώπου θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση των 
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αποφάσεων καταχώρησης,

Or. en

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ειδών πρέπει να παραμείνει η βάση των 
αποφάσεων καταχώρησης στις CITES και ότι μια αξιολόγηση των συνεπειών στα 
μέσα διαβίωσης του ανθρώπου θα έπρεπε να θεωρείται ως μια συμπληρωματική 
οικειοθελής εκτίμηση που θα επέτρεπε την αιτιολόγηση μέτρων με στόχο την 
άμβλυνση της φτώχειας όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο και ότι οι προτάσεις στο 
έγγραφο 14 της COP 14 με τίτλο "CITES και ανθρώπινη διαβίωση" θα μπορούσε να 
είχε αρνητικές συνέπειες στην εφαρμογή της CITES·

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin και Bart Staes

Τροπολογία 4
Παράγραφος 10, εδάφιο 8α (νέο)

- καταχώρηση του Lycaon pictus (άγριος σκύλος της Αφρικής) στο προσάρτημα ΙΙ της 
CITES·

Or. en

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 5
Παράγραφος 10, εδάφιο (νέο)

- την πρόταση που υπέβαλαν η Κένυα και το Μαλί για την επιβολή 20ετούς 
μορατόριουμ σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές ελεφαντοστού

Or. en
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Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin και Bart Staes

Τροπολογία 6
Παράγραφος 11, εδάφιο 3 α (νέο)

- την τροποποίηση στο σχόλιο που συνοδεύει την καταχώρηση των πληθυσμών 
ελεφάντων της Μποτσουάνα στο προσάρτημα ΙΙ της CITES προκειμένου να 
επιτραπεί ο καθορισμός ετησίων ποσοστώσεων εξαγωγής ανεπεξέργαστου 
ελεφαντοστού, εμπορίου σε ζώντα ζώα για εμπορικούς σκοπούς, εμπορίου 
δερματίνων ειδών για εμπορικούς σκοπούς, εμπορίου δερμάτων για εμπορικούς 
σκοπούς και εμπορίου σε κυνηγετικά τρόπαια για μη εμπορικούς σκοπούς·

Or. en


