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Alteração  1 

Jean-Luc Schaffhauser 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0194/2018 

Francisco Assis 

Violações dos direitos dos povos indígenas no mundo 

2017/2206(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 3, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0194/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre as violações dos direitos dos povos indígenas 

no mundo 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim como outros 

instrumentos e tratados das Nações Unidas (ONU) em matéria de direitos humanos, em 

particular a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

(UNDRIP), adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 

2007, 

–  Tendo em conta a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em 27 de junho de 1989, 

–  Tendo em conta a Declaração das Nações Unidas sobre os Defensores dos Direitos 

Humanos de 1998, 

–  Tendo em conta a Resolução 69/2 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 22 de 

setembro de 2014, que aprova o documento final da Conferência Mundial sobre os 

Povos Indígenas, realizada em 20141, 

–  Tendo em conta o relatório, de 8 de agosto de 2017, do Relator Especial das Nações 

Unidas sobre os direitos dos povos indígenas ao Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas2, 

–  Tendo em conta a redação, pelo grupo de trabalho intergovernamental aberto, de uma 

declaração sobre os direitos dos camponeses e das outras pessoas que trabalham nas 

zonas rurais, aprovada pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas na sua 

resolução de 13 de outubro de 20153, 

–  Tendo em conta a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pela 

                                                 
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/468/28/pdf/N1446828.pdf?OpenElement. 
2 http://undocs.org/fr/A/HRC/36/46/Add.2. 
3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/234/15/PDF/G1523415.pdf?OpenElement. 
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Assembleia Geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2015, 

–  Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade Biológica, 

adotada em 22 de maio de 1992, 

–  Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que, segundo as estimativas, os povos indígenas contam com mais de 

370 milhões de pessoas que vivem em mais de 70 países em todo o mundo, o que 

representa cerca de 5 % do total da população mundial; que existem pelo menos 5 000 

povos indígenas distintos; que, apesar da sua dispersão geográfica, estes povos 

enfrentam ameaças e desafios semelhantes; 

B.  Considerando que os territórios indígenas tradicionais abrangem cerca de 22 % da 

superfície terrestre do planeta e que, segundo as estimativas, contêm 80 % da 

biodiversidade do planeta; que as florestas tropicais habitadas por povos indígenas e 

outras comunidades locais contribuem para pelo menos um quarto das reservas de 

carbono presentes no bioma da floresta tropical; 

C.  Considerando que o aumento da procura e da concorrência em torno dos recursos 

naturais está a gerar uma «corrida mundial às terras» que, em vários países, coloca sob 

uma pressão insustentável os territórios tradicionalmente ocupados e utilizados por 

povos indígenas e comunidades locais; que a exploração destes recursos naturais pelos 

setores da agroindústria, da energia, madeireiro, mineiro e outras indústrias extrativas, a 

exploração madeireira ilegal, os grandes projetos de infraestruturas e desenvolvimento, 

bem como a exploração dos recursos pelos governos e pela população local, constituem 

uma das principais causas do persistente conflito sobre a propriedade fundiária e a 

principal causa da poluição da água e dos solos; 

D.  Considerando que, nos últimos anos, houve um aumento preocupante dos homicídios, 

agressões e outras formas de violência contra ativistas e defensores dos direitos 

humanos no contexto da defesa dos direitos das comunidades locais e dos povos 

indígenas, dos direitos ambientais e dos direitos fundiários; 

1. Exorta a União a abster-se de interferir nos assuntos internos dos Estados-Membros e de 

países terceiros utilizando como pretexto a proteção dos povos indígenas; 

2.  Observa que a apropriação ilegal de terras constitui uma grave ameaça para os povos 

indígenas e para as populações em geral; sublinha que não deve ser negada aos povos 

em causa a possibilidade de defenderem as suas terras pelos meios legais adequados; 

3.  Afirma que a responsabilidade social das empresas imposta unicamente às empresas 

europeias constitui uma vantagem para os seus concorrentes a nível mundial, em 

particular americanos e chineses; 

4.  Recorda que os povos europeus também são povos indígenas; salienta que a União 

Europeia deve examinar as consequências da sua política para o direito à continuidade 

histórica dos povos europeus; 
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5.  Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu para a Ação Externa e às 

delegações da União Europeia. 

Or. fr 

 

 


