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AMENDAMENTELE 1-6

Propunere de rezoluţie (PE 386.374v01-00)
Miroslav Ouzký
privind obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 14-a Reuniune a Conferinţei membrilor 
Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de 
dispariţie (CITES), care va avea loc în Haga, în perioada 3-15 iunie 2007

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin şi Bart Staes

Amendamentul 1
Considerentul M

M. întrucât confiscarea fildeşului de contrabandă a crescut semnificativ de la CoP13 şi se 
estimează că anual sunt omorâţi 20.000 de elefanţi sau chiar mai mulţi; întrucât 
următoarele înfiinţări ale afacerilor de fildeş ar avea efecte dăunătoare şi au în prezent 
asupra populaţiei de elefanţi deja reduse şi fragmentate în celelalte ţări din Africa şi 
Asia;

Or. en

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 2
Considerentul Q

Q. întrucât conservarea speciilor trebuie să stea la baza motivelor de justificare a stabilirii 
deciziilor şi a considerentelor privind influenţele asupra mijloacelor de trăi a 
oamenilor, ar trebui luată în considerare implementarea deciziilor stabilite;

Or. en
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Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 3
Considerentul Q

Q. întrucât conservarea speciilor trebuie să stea la baza motivelor de justificare a stabilirii 
deciziilor şi a considerentelor privind influenţele asupra mijloacelor de trai a 
oamenilor, ar trebui considerată ca o evaluare voluntară complementară pentru 
justificarea măsurilor de reducere a sărăciei în cazuri de necesitate şi întrucât
propunerile cuprinse în COP14 Doc. 14 „CITES şi Mijloacele de trai”, ar putea avea 
un efect dăunător asupra implementării CITES; 

Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin şi Bart Staes

Amendamentul 4
Punctul 10, liniuţa 8 a (nouă)

- înscrierea pe listă a Lycaon pictus (câine sălbatic din Africa) în anexa 2 CITES.

Or. en

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 5
Punctul 10, liniuţa (nouă)

- propunerea făcută de Kenya şi Mali pentru înfiinţarea unui moratoriu de 20 de ani 
privind toate comerţurile cu fildeş 

Or. en

Amendament depus de Marie Anne Isler Béguin şi Bart Staes

Amendamentul 6
Punctul 11, liniuţa 3 a (nouă)

- amendamentul la adnotarea specificării populaţiei de elefanţi din Botswana în 
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anexa II a CITES de a permite stabilirea cotelor anuale de export pentru comerţul 
cu fildeş neprelucrat, comerţul cu animale vii în scopuri comerciale, comerţul cu 
articole din piele în scopuri comerciale, comerţul cu piei de animale în scopuri 
comerciale şi pentru comerţul cu trofee de vânătoare în scopuri necomerciale;

Or. en


