RECENTĂ REUNIUNE A CONSILIULUI DE CONDUCERE
AL F.A.C.E.

În data de 23 noiembrie 2017 s-a organizat, la Bruxelles, cea mai recentă
reuniune a Consiliului de conducere al FACE, în locaţia noului sediu al acesteia şi în
prezenţa președintelui Michael Ebner şi secretarului general Ludwig Willnegger. Din
partea AGVPS a participat d-l dr. Atilla Kelemen – vicepreşedinte al FACE pentru
asociaţiile vânătoreşti din Europa de Sud-Est.
Reuniunea a început printr-o informare a d-lui L. Willnegger privind ocuparea
tuturor posturilor libere, din statul de funcţii al FACE, cu oameni tineri, care sunt
pregătiți şi motivaţi să depună eforturi pentru realizarea obiectivelor federaţiei şi
susţinerea eficientă a intereselor asociaţiilor vânătoreşti membre şi ale celor peste
7.000.000 de vânători europeni.
În continuare, vicepreședintele C.L. Cristensen (din Danemarca) a prezentat
Bugetul FACE pentru anul 2018, insistându-se asupra datoriilor restante ale mai multor
asociaţii membre, printre care nu se regăseşte AGVPS din România. De asemenea, au
fost dezbătute propunerile FACE pentru biodiversitate, în prezenţa d-lui Stefan Leiner
din Comisia Europeană.
Cu această ocazie, d-l vicepreşedinte dr. A. Kelemen a prezentat situaţia
suprapopulaţiei de urs din România şi a riscului acesteia pentru siguranţa cetăţenilor şi
bunurilor acestora.
În acest context a fost reamintită propunerea FACE, susţinută în cadrul (plenul)
Parlamentului European, ca anumite specii protejate (urs, lup) să reînceapă a fi vânate
pe teritoriile în care acestea au atins un grad corespunzător de conservare. S-a accentuat
faptul că votul Parlamentului European întârzie în această privinţă şi că, din acest motiv,
trebuie să se insiste pentru adoptarea propunerii, care ar permite şi României un
management echilibrat al carnivorelor mari în raport cu populaţiile celorlalte specii
cinegetice.
În final, când a fost reabordată problema cooperării tensionate dintre CIC şi
FACE, d-l dr. A. Kelemen s-a situat în tabăra celor ce nu sunt de acord cu ruperea
acestor relaţii, considerând vitală cooperarea celor două organizaţii internaţionale, care
au acelaşi scop comun, de apărare a intereselor şi prestigiului asociaţiilor membre şi
vânătorilor din lume (CIC) sau, respectiv, din Europa (FACE). Problema cooperării
dintre CIC şi FACE se va relua la Dortmund, în 30-31 ianuarie 2018, unde este invitat
să participe la discuţii, un reprezentant al AGVPS din România.
Pe parcursul reuniunii au mai fost abordate şi alte probleme specifice ale
activităţii asociaţiilor membre, dar de mai mic interes general.
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