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Pozměňovací návrh 1
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že důvěryhodnost EU 
v kontextu CBD snižuje nedostatečné 
provádění interních právních předpisů a 
politik týkajících se biologické 
rozmanitosti, např. směrnice o ptácích a 
přírodních stanovištích a závazku, že do 
roku 2010 bude na jejím území zastaveno 
snižování biologické rozmanitosti,

D. vzhledem k tomu, že důvěryhodnost EU 
v kontextu CBD snižuje nedostatečné 
provádění interních právních předpisů a 
politik týkajících se biologické 
rozmanitosti, např. směrnice o přírodních 
stanovištích ptáků, nedostatečné praktické 
úsilí o dosažení závazku, že do roku 2010 
bude na jejím území zastaveno snižování 
biologické rozmanitosti, její neochota 
zahájit jednání založené na textech 
a zabývající se právně závaznými nástroji 
o režimu sdílení přístupu a výhod i její 
neochota poskytnout nové a dodatečné 
finanční prostředky určené k provádění 
úmluvy v rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že poslední schůzka 
smluvních stran CBD znamenala pokrok na 
cestě k posílení úlohy zástupců 
domorodého obyvatelstva a místních 
komunit v dalších jednáních o režimu 
sdílení přístupu a výhod,

G. vzhledem k tomu, že poslední schůzka 
smluvních stran CBD znamenala pokrok na 
cestě k posílení úlohy zástupců 
domorodého obyvatelstva a místních 
komunit v dalších jednáních o režimu 
sdílení přístupu a výhod a jejich právu 
stanovit priority na jejich územích, jak je 
uvedeno v Deklaraci OSN o právech 
původního obyvatelstva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že klíčovou úlohou 
CBD je podpora činnosti Valného 
shromáždění OSN (UNGA) zaměřené 
na mořské chráněné oblasti nespadající 
do vnitrostátní jurisdikce, a to 
poskytováním vědeckých a případně i 
technických informací a poradenství 
v oblasti biologické rozmanitosti moří,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že diskuse v souvislosti s 
rámcovou úmluvu Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC) o 
snížení emisí skleníkových plynů, jejichž 
zdrojem je odlesňování a zhoršování stavu 
lesů v rozvojových zemích, musí být 
využita jako podnět ke zvýšení politické 
váhy biologické rozmanitosti lesů;

4. domnívá se, že diskuse v souvislosti s 
rámcovou úmluvu Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC) o 
snížení emisí skleníkových plynů, jejichž 
zdrojem je odlesňování a zhoršování stavu 
lesů v rozvojových zemích, musí vycházet 
z informací Úmluvy o biologické 
rozmanitosti a musí zajistit soulad s cíly 
CBD a s cílem zachovat biologickou 
rozmanitost lesů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Dále vyzývá k výraznějšímu úsilí 
o zlepšení součinnosti CBD, Úmluvy OSN 
o boji proti desertifikaci (UNCCD) a 
rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
(UNFCCC) v oblasti zmírňování změn 
klimatu a přizpůsobování se těmto 
změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- finančně podpořily iniciativu LifeWeb, 
jejímž cílem je vyrovnat dobrovolné 
příspěvky smluvních stran ke stanovení 
a správě chráněných oblastí 
s dobrovolnými příspěvky od dárců 
v rámci zvláštního (společného) 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marie Anne Isler Béguin, Hiltrud Breyer

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- hrály vedoucí roli při jednáních, jejichž - hrály vedoucí roli při jednáních, jejichž 
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cílem je přijmout spravedlivý, právně 
závazný mezinárodní režim sdílení 
přístupu a výhod (ABS), pokud jde o 
genetické zdroje; za zásadní otázku 
považuje, aby 9. konference smluvních 
stran (COP 9) dosáhla pokroku při 
stanovování hlavních aspektů 
mezinárodního režimu ABS,

cílem je přijmout spravedlivý, právně 
závazný mezinárodní režim sdílení 
přístupu a výhod (ABS), pokud jde o 
genetické zdroje; za zásadní otázku 
považuje, aby 9. konference smluvních 
stran (COP 9) dosáhla pokroku při 
stanovování hlavních aspektů 
mezinárodního režimu ABS, a aby zajistily 
naprostý soulad s vnitrostátními právními 
předpisy v poskytovatelských zemích, 
a tím účinná opatření proti biopirátství;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- provedly v rámci EU posouzení dopadu 
sucha a nedostatku vody zapříčiněného 
změnou klimatu a jejich dopadu na 
přírodní stanoviště zvířat, se zvláštním 
zaměřením na ta pásma, kde hnízdí 
stěhovaví ptáci,

- provedly v rámci EU posouzení dopadu 
sucha a nedostatku vody zapříčiněného 
změnou klimatu a jejich dopadu na 
přírodní stanoviště volně žijících zvířat, se 
zvláštním zaměřením na ta pásma, kde 
hnízdí stěhovaví ptáci, a za podpory 
mezinárodní spolupráce na ochranu 
stěhovavých ptáků a sezónních mokřadů, 
které jim poskytují vodu a potravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
María Sornosa Martínez

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajistily urychlené uplatňování stávajících 
závazků, pokud jde o lepší zachování 

- zajistily urychlené uplatňování stávajících 
závazků, pokud jde o lepší zachování 
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biologické rozmanitosti moří a její 
udržitelné řízení, s cílem chránit 
biologickou rozmanitost moří před 
destruktivními metodami rybolovu a 
rybolovnými činnostmi, jež nemají 
udržitelný charakter a ovlivňují mořské 
ekosystémy,

biologické rozmanitosti moří a její 
udržitelné řízení, s cílem chránit 
biologickou rozmanitost moří před 
destruktivními metodami rybolovu,

Or. es

Pozměňovací návrh 10
Struan Stevenson

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 14 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajistily, aby 9. konference smluvních 
stran (COP9) poskytla časově neomezené 
neformální pracovní skupině ad hoc při 
valném shromáždění OSN doporučení pro 
biologickou rozmanitost moří a pobřeží, 
která jsou výsledkem výše uvedeného 
odborného semináře,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zaujaly stanovisko k omezení obchodu 
s druhy, které by se mohly stát škodlivými 
a invazivními, jakmile by se dostaly do 
cizího přírodního stanoviště,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 17 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podporovaly úplné provádění hlavních 
zásad CBO pro invazivní nepůvodní druhy 
a v tomto ohledu přijaly právní předpisy 
EU, které by zajistily, aby hrozby, jež pro 
přírodní stanoviště a živočišné druhy 
v Evropské unii představují invazivní 
nepůvodní druhy, byly řešeny komplexně,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh usnesení
Bod 5 – odrážka 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podporovaly informační činnosti a 
kampaně zaměřené na uklidnění veřejnosti 
a sbližování stanovisek, které zlepšují 
spolupráci mezi správními orgány a 
vlastníky půdy,

- podporovaly provádění pracovního 
programu pro chráněná území, zejména 
jeho cíl 2.2, který usiluje o zlepšení a 
zajištění účasti domorodých a místních 
komunit a příslušných zúčastněných stran 
na určování a správě chráněných oblastí, 
včetně podpory informační činnosti a
kampaní zaměřených na uklidnění 
veřejnosti a sbližování stanovisek i 
zlepšení spolupráce mezi správními 
orgány a vlastníky půdy,

Or. en
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