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Zásady postupu delegace České republiky
1. Delegace bude na zasedání vycházet z platných právních předpisů České republiky,
ze Státní politiky životního prostředí, z relevantního práva Evropské unie
a mezinárodních smluv, kterých je ČR smluvní stranou. Zároveň bude vycházet
z možností České republiky plnit v budoucnu efektivně závěry konference.
2. Problematika řešená Úmluvou CITES spadá do společné působnosti EU a jejich
členských států. V návaznosti na vstup v platnost tzv. Gaboronského dodatku
k Úmluvě dne 29. listopadu 2013 přistoupila EU jako celek k Úmluvě s účinností od 8.
července 2015 a stala se její smluvní stranou. Delegace ČR se bude aktivně účastnit
koordinačních jednání EU a v rámci nich se aktivně zapojí do tvorby stanovisek EU.
3. Delegace ČR podpoří EU, jež se hodlá na konferenci angažovat především v posílení
ochrany vzácných dřevin, komerčně využívaných mořských druhů a zpřísnění
podmínek pro dovoz loveckých trofejí z ohrožených druhů aj.
4. Delegace ČR bude prosazovat rozumné uplatňování Úmluvy v zájmu ochrany
ohrožených druhů fauny a flóry na základě nejnovějších vědecko-odborných
poznatků. Při projednávání odborných záležitostí bude delegace upřednostňovat
hledisko ochrany přírody a princip rozumného využívání živé přírody. Delegace bude
brát v úvahu zejména odborné posudky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (český
vědecký orgán CITES), České inspekce životního prostředí, Vědecké prověřovací
skupiny CITES při Evropské komisi a Světového svazu ochrany přírody (IUCN).
5. Delegace ČR bude na zasedání informovat o aktivitách ČR směřujících k plnění
ustanovení Úmluvy, zejména o aplikaci relevantního práva EU a právní úpravy platné
v ČR.
6. Delegace ČR bude pokračovat ve spolupráci s Pracovní skupinou CITES
na elektronickém licencování s cílem snížit administrativní zátěže prosazením
elektronického povolování obchodu s ohroženými druhy bez nutnosti vydávání
tištěných dokladů.
7. Při projednávání finančních otázek bude delegace ČR podporovat dodržování
principu
vysoké
hospodárnosti,
účelnosti
a
efektivnosti
vynakládání
finančních prostředků a dosažení konsensuálního návrhu rozpočtu Úmluvy na léta
2017-2019 s co nejnižším nárůstem a dopadem na rozpočty smluvních stran.
8. Delegace ČR podpoří vhodné kandidáty do volených funkcí. ČR nebude kandidovat
do žádných volených funkcí.

