Konf. 14.5
Spotkania konsultacyjne

PRZYPOMINAJĄC, że od 1996 i 2001 roku, odpowiednio, miały miejsce spotkania konsultacyjne mające
na celu zbadanie propozycji poprawek Załączników do CITES w odniesieniu do słonia afrykańskiego i
żółwia szylkretowego;
DOCENIAJĄC, z podziękowaniem, rolę IUCN – Światowej Unii Ochrony Przyrody w organizowaniu
pierwszych spotkań i jej udział w kolejnych spotkaniach;
ODNOTOWUJĄC, że spotkania konsultacyjne dają możliwość przedstawicielom Państw do wyrażenia
ich obaw, do dzielenia się informacjami, do szczerej i swobodnej wymiany poglądów, bez nacisków,
które są wywierane na delegacje w czasie spotkań Konferencji Stron, a także do szukania nowych
rozwiązań;
BIORĄC POD UWAGĘ, że wyniki spotkań konsultacyjnych mogą obejmować m.in. porozumienie w
sprawie stanowiska wobec poprawki do Załączników CITES, przedłożonych Konferencji Stron;
UZNAJĄC, że założenia i regulamin stanowią istotne wymogi, mające na celu standaryzację organizacji i
prowadzenia takich spotkań;
KONFERENCJA STRON KONWENCJI
PODEJMUJE DECYZJĘ o ustanowieniu spotkań konsultacyjnych jako formalnego cyklu spotkań w
ramach CITES;
UZGADNIA, że spotkania konsultacyjne stanowią spotkania między Państwami występowania
niektórych gatunków lub grupy gatunków, mające na celu dążenie do konsensusu w odniesieniu do
przedłożonej poprawki do Załączników do CITES, jeśli występuje poważna różnica poglądów między
tymi Państwami;
UZGADNIA, że:
a)

spotkanie konsultacyjne może zwołać albo Konferencja Stron, albo Stały Komitet;

b)

jeśli, po przedyskutowaniu m.in. propozycji poprawki do Załączników, Konferencja Stron
uważa, że istnieje potrzeba wymiany poglądów między Państwami występowania
gatunków, może ona polecić Sekretariatowi, aby ten – jeśli otrzyma kolejną propozycję
poprawki dotyczącą tego samego gatunku – zorganizował spotkanie konsultacyjne
Państw zasięgu. W takim przypadku najlepiej by było, aby Konferencja Stron przyznała
fundusze na takie spotkanie. W przeciwnym razie, zorganizowanie takiego spotkania
będzie zależało od dostępności zewnętrznego finansowania;

c)

jeśli Strona zamierza przedłożyć m.in. propozycję poprawki do Załączników i, na skutek
jej wystąpienia o uwagi innych Państw występowania gatunków, uświadamia sobie, że
istnieje potrzeba wymiany poglądów między nimi, to może ona wystąpić do Stałego
Komitetu o polecenie Sekretariatowi, aby ten zorganizował spotkanie konsultacyjne, w
zależności od dostępności zewnętrznego finansowania;

d)

kiedy Konferencja Stron lub Stały Komitet zwołuje spotkanie konsultacyjne dotyczące
danego gatunku, powinny one rozważyć, czy konieczne jest zaproszenie Państw
występowania pokrewnych gatunków jako obserwatorów; oraz

PRZYJMUJE regulamin spotkań konsultacyjnych w ramach CITES przedstawiony w załączniku do
niniejszej Rezolucji.
Załącznik
Regulamin spotkań konsultacyjnych w ramach CITES
Reprezentacja
1.

Każda Strona będąca Państwem występowania ocalałej populacji danego gatunku (lub grupy
gatunków), który ma być omówiony, ma prawo do bycia reprezentowanym na spotkaniu
konsultacyjnym przez przedstawiciela i zastępcę przedstawiciela, którymi są urzędnicy rządowi
wyznaczeni do uczestniczenia przez Organ Administracyjny Strony, którą reprezentują.

2.

Inne Strony i organizacje (w tym darczyńcy) mogą być reprezentowane przez obserwatorów
tylko, jeśli ich udział zaakceptują w drodze konsensusu przedstawiciele Państw zasięgu.

3.

Sekretariat CITES uczestniczy w spotkaniach konsultacyjnych, aby doradzać Stronom, i spełniać
funkcje sekretarskie i organizacyjne związane ze spotkaniem.

4.

Sekretariat odpowiada za wystąpienie do Państw występowania gatunku o przysłanie
przedstawicieli na spotkanie konsultacyjne.

5.

Zgodnie z zaleceniami Państw zasięgu, Sekretariat może zaprosić organizacje międzyrządowe i
innych ekspertów technicznych do udziału w spotkaniu jako osoby posiadające wiedzę.

Spotkania
6.

Spotkania konsultacyjne w ramach CITES zwołuje i organizuje Sekretariat CITES w imieniu
Stron. Kworum stanowi co najmniej dwie trzecie przedstawicieli Państw występowania gatunku.

7.

Kiedy Konferencja Stron lub Stały Komitet poleca Sekretariatowi, aby ten zorganizował spotkanie
konsultacyjne, ten szuka kraju – gospodarza spotkania pośród Państw zasięgu i, jeśli jest więcej
niż jedna oferta, wybiera kraj – gospodarza w porozumieniu z Przewodniczącym Stałego
Komitetu, a także, jeśli jest to właściwe, z odpowiednimi przedstawicielami regionalnymi w
Komitecie. Na ogół, oczekuje się, że kraj – gospodarz pokryje koszt wynajmu sal, w których ma
miejsce spotkanie, i poczęstunku dla uczestników oraz będzie współpracował z Sekretariatem w
zorganizowaniu spotkaniu.

8.

Jeśli nie przyznano funduszy z budżetu Funduszu Powierniczego, Sekretariat poszukuje
wystarczających funduszy na pokrycie uczestnictwa przynajmniej jednego przedstawiciela
każdego Państwa występowania danego gatunku, pochodzącego z krajów rozwijających się lub
krajów dokonujących transformacji gospodarki.

9.

W możliwym zakresie, spotkania konsultacyjne odbywają się ze znacznym wyprzedzeniem w
stosunku do spotkania Konferencji Stron, tak aby ich wyniki mogły być wykorzystane przez
Strony, kiedy zastanawiają się nad swoim stanowiskiem, które przygotowują na takie spotkania.
Jednakże, niekiedy, z powodu ograniczeń finansowych, niezbędne jest odbycie spotkania
konsultacyjnego bezpośrednio przed spotkaniem Konferencji Stron. W takich przypadkach nie
oczekuje się, aby kraj – gospodarz spotkania Konferencji zorganizował spotkanie konsultacyjne.

10.

Tymczasowy program każdego spotkania konsultacyjnego powinien przygotować 60 dni
wcześniej Przewodniczący Stałego Komitetu z pomocą Sekretariatu, po konsultacjach z
Państwami

występowania

danego

gatunku.

Sekretariat

odpowiada

za

rozprowadzenie

tymczasowego programu wśród wszystkich Państw występowania gatunku przynajmniej 45 dni
przed spotkaniem.

Przewodniczący
11.

Przewodniczący Stałego Komitetu przewodniczy każdemu spotkaniu konsultacyjnemu w ramach
CITES. Jeśli nie może pełnić tej funkcji, powinien wyznaczyć Wiceprzewodniczącego lub
Zastępcę

Wiceprzewodniczącego

Stałego

Komitetu,

który

go
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albo

określić

Przewodniczącego, którego mogą zaakceptować Państwa występowania.
Wiceprzewodniczący
12.

Spośród uczestników wybiera się dwóch Wiceprzewodniczących.

Decyzje
13.

Wszystkie decyzje spotkań konsultacyjnych podejmują przedstawiciele Państw zasięgu.

Pod

nieobecność przedstawiciela jego funkcje we wszystkich sprawach spełnia jego zastępca.
14.

W możliwym zakresie decyzje podejmuje się w drodze konsensusu. Jeśli nie jest to możliwe,
należy to wskazać w końcowym komunikacie ze spotkania, w którym można przedstawić poglądy
większości i mniejszości.

Komunikacja
15.

Nie prowadzi się protokołu dyskusji prowadzonych na spotkaniach konsultacyjnych i należy je
uważać za poufne. W efekcie, uczestnicy nie mogą przekazywać mediom lub organizacjom, które
nie uczestniczą lub nie uczestniczyły, informacji dotyczących oświadczeń innych uczestników.

16.

Komunikat z każdego spotkania opracowuje Sekretarz w porozumieniu z Przewodniczącym lub
Wiceprzewodniczącym i jest on przedstawiany przedstawicielom Państw występowania gatunku
do uzgodnienia. Jeśli zostanie uzgodniony, taki komunikat staje się oficjalnym zapisem wyników
spotkania, który udostępnia w trzech językach roboczych Konwencji. Komunikaty przedstawia się
oficjalnie na następnym spotkaniu Konferencji Stron.

Przepisy końcowe
17.

W sprawach nie objętych niniejszymi regułami, w możliwym zakresie stosuje się aktualnie
obowiązujący regulamin Stałego Komitetu.

