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GROZĪJUMI Nr. 1-6

Rezolūcijas priekšlikuma projekts (PE 386.374v01-00)
Miroslav Ouzký
par ES stratēģiskiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto 
savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) līgumslēdzēju pušu konferences 14. sanāksmei 
Hāgā 2007. gada 3.–15. jūnijā 

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Bart Staes

Grozījums Nr. 1
M. apsvērums

M. tā kā konfiscētā ziloņkaula daudzums kopš COP 13. konferences ir ievērojami 
pieaudzis un ir aprēķināts, ka katru gadu tiek nogalināti 20 000 vai vairāk ziloņu; tā 
kā turpmākai ziloņkaula tirdzniecības atsākšanai būs negatīva ietekme uz jau tā 
noplicināto un sadrumstaloto ziloņu populāciju citās Āfrikas un Āzijas valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 2
Q. apsvērums

Q. tā kā sugu aizsardzībai jābūt pamatā, pieņemot lēmumus par iekļaušanu sarakstā un 
apsvērumi par ietekmes uz cilvēku iztikas nodrošināšanu jāņem vērā, īstenojot 
lēmumus par iekļaušanu sarakstā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 3
Q. apsvērums

Q. tā kā sugu aizsardzībai jābūt pamatā, pieņemot lēmumu par iekļaušanu sarakstā un 
apsvērumi par ietekmi uz cilvēku iztikas nodrošināšanu jāņem vērā kā papildu 
brīvprātīgs vērtējums, apsverot nepieciešamus pasākumus nabadzības atvieglošanai un 
tā kā COP 14 14. dokumentā „CITES un iztikas nodrošināšana” iekļautajiem 
priekšlikumiem var būt negatīva ietekme uz CITES īstenošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedzaMarie Anne Isler Béguin un Bart Staes

Grozījums Nr. 4
10. punkta 8.a ievilkums (jauns)

- Lycaon pictus (Āfrikas savvaļas suns) iekļaušanu CITES 2. pielikuma sarakstā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 5
10. punkta ievilkums (jauns)

- Kenijas un Mali priekšlikums par 20 gadu moratorija ieviešanu ziloņkaula 
tirdzniecībai

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Anne Isler Béguin un Bart Staes

Grozījums Nr. 6
11. punkta 3.a ievilkums (jauns)

- grozījums piezīmei par Botsvānas ziloņu populācijas iekļaušanu CITES II 
pielikumā, lai ļautu noteikt ikgadējās eksporta kvotas neapstrādāta ziloņkaula 
tirdzniecībai, dzīvu dzīvnieku tirdzniecībai komercnolūkos, ādas izstrādājumu 
tirdzniecībai komercnolūkos, ādas tirdzniecībai komercnolūkos un medību trofeju 
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tirdzniecībai nekomerciālos nolūkos;

Or. en


