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POPRAWKI 1-6

Wstępny projekt rezolucji (PE 386.374v01-00)
Miroslav Ouzký
w sprawie strategicznych celów UE na 14. spotkanie konferencji stron Konwencji o 
Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych 
Wyginięciem (CITES), które odbędzie się w Hadze w dniach 3-15 czerwca 2007 r.

Poprawkę złożyli Marie Anne Isler Béguin, Bart Staes

Poprawka 1
Punkt M preambuły

M. mając na uwadze fakt, że ilość przechwyconej nielegalnej kości słoniowej znacznie 
wzrosła od 13. konferencji stron Konwencji i że szacunkowo rocznie zabija się 
20 000 lub więcej słoni; mając na uwadze fakt, że dalsze otwarcie handlu kością 
słoniową miałoby szkodliwe oddziaływanie na już uszczuplone i podzielone populacje 
słoni w innych państwach w Afryce i Azji;

Or. en

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 2
Punkt Q preambuły

Q. mając na uwadze, że ochrona gatunków musi pozostać podstawą uzasadniania decyzji 
o objęciu wykazem, a przy wdrażaniu tych decyzji należy wziąć pod uwagę 
oddziaływanie na warunki bytowe ludzi (skreślenie);

Or. en



PE 388.395v01-00 2/3 AM\662808PL.doc

PL

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 3
Punkt Q preambuły

Q. mając na uwadze, że ochrona gatunków musi pozostać podstawą uzasadniania decyzji 
o objęciu wykazem, a oddziaływanie na warunki bytowe ludzi powinno stanowić 
nieobowiązkową ocenę uzupełniającą, uzasadniającą w stosownych przypadkach 
zastosowanie środków minimalizujących ubóstwo, mając też na uwadze szkodliwy 
wpływ, jaki propozycje zawarte w dok . 14 (zatytułowanym „CITES a źródła 
utrzymania”) na 14. konferencję stron Konwencji mogłyby mieć na realizację CITES;

Or. en

Poprawkę złożyli Marie Anne Isler Béguin, Bart Staes

Poprawka 4
Ustęp 10 tiret 8 a (nowe)

- wpisanie do wykazu załącznika II Konwencji CITES gatunku Lycaon pictus
(likaona – dzikiego psa afrykańskiego);

Or. en

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 5
Ustęp 10 tiret (nowe)

- propozycja Kenii i Mali ustanowienia dwudziestoletniego moratorium na wszelki 
handel kością słoniową;

Or. en

Poprawkę złożyli Marie Anne Isler Béguin, Bart Staes

Poprawka 6
Ustęp 11 tiret 3 a (nowe)

- poprawki do adnotacji do wpisów dotyczących populacji słoni w Botswanie w 
załączniku II Konwencji CITES, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów 
eksportowych w handlu surową kością słoniową, w obrocie handlowym żywymi 
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zwierzętami, wyrobami skórzanymi i skórami oraz w obrocie niehandlowym trofeami 
łowieckimi;

Or. en
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