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IEROSINĀJUMI 

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, 

ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka aizvien biežāk notiek liela mēroga zemes iegādes, kuras galvenokārt rosina 

agrorūpniecības un mežsaimniecības, biodegvielas un tūrisma nozares un kuras nereti 

izraisa cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp pirmiedzīvotāju pārvietošanu un kontroles 

atņemšanu attiecībā uz viņu dabas resursiem, piemēram ūdens lietošanas tiesībām;  

2. atgādina par LES 21. pantu, LESD 208. pantu un tā vispārējo mērķi izskaust nabadzību, 

Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un to, ka ES ir apņēmusies īstenot 

tiesībās balstītu pieeju attīstībai; atzinīgi vērtē to, ka ES ir sekmējusi pirmiedzīvotāju 

tiesību, kas noteiktas ANO Deklarācijā par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām (UNDRIP), 

starptautisku sekmēšanu un atzīšanu; tomēr uzskata, ka atbalsts pirmiedzīvotāju 

tiesībām ir labāk jāintegrē ES attīstības pasākumos un īpaši ilgtspējīgas attīstības mērķu 

(IAM) īstenošanā; atgādina, ka Eiropas Konsensā attīstības jomā īpašs uzsvars tiek likts 

uz neaizsargātāko grupu, tostarp pirmiedzīvotāju, tiesību veicināšanu; 

3. uzsver, cik svarīgi pirmiedzīvotāju tautām ir IAM, īpaši 2. IAM (bada izskaušana), 

4.5. IAM (izglītības pieejamība) un 5. IAM (dzimumu līdztiesība); atgādina, ka 

pirmiedzīvotāji visā pasaulē nesamērīgi cieš no cilvēktiesību pārkāpumiem, 

kriminālnoziegumiem, rasisma, vardarbības, dabas resursu izmantošanas, veselības 

problēmām un augsta nabadzības līmeņa, veidojot 15 % no tiem, kas dzīvo nabadzībā, 

kaut gan pirmiedzīvotāji ir tikai 5 % no pasaules iedzīvotāju kopskaita; uzsver, ka 

pilnīga un rūpīga aizsardzība ir jāpiešķir vietējiem līderiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, 

kuri iebilst pret netaisnību; 

4. atgādina, ka Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam ir ņemtas vērā šīs 

pirmiedzīvotāju attīstības problēmas, un uzsver, ka ir vajadzīgi turpmāki centieni tās 

īstenošanai; uzsver, ka nepieciešams stiprināt Pirmiedzīvotāju pamatgrupu ilgtspējīgai 

attīstībai (Indigenous Peoples Major Group for Sustainable Development (IPMG)) kā 

pasaules mēroga koordinācijas un saskaņotu centienu mehānismu pirmiedzīvotāju 

tiesību un attīstības sekmēšanai; aicina Komisiju labāk koordinēt centienus ar IPMG un 

iekļaut tajā vairāku ieinteresēto pušu platformu IAM īstenošanai; 

5. atzinīgi vērtē to, ka Eiropadome padarīja pirmiedzīvotāju tiesības par prioritāti, kā 

izklāstīts Padomes 2017. gada maija secinājumos; 

6. atgādina ES apņemšanos īstenot tiesībās balstītu pieeju attīstībai, kura aptver 

pirmiedzīvotāju tiesību ievērošanu, kā noteikts ANO Deklarācijā par pirmiedzīvotāju 

tautu tiesībām, un pievērš īpašu uzmanību pārskatatbildības, dalības un 

nediskriminācijas principiem; stingri mudina ES turpināt darbu, īstenojot tiesībās 

balstīto pieeju visās ar attīstību saistītajās darbībās un šim nolūkam izveidot darba grupu 

ar dalībvalstīm; aicina atjaunināt attiecīgo īstenošanas plānu ar skaidriem laika 

grafikiem un rādītājiem, lai izmērītu progresu; 

7. atgādina LESD 208. pantu un principu par politikas saskaņotību attīstībai; ar bažām 

norāda, ka ir pierādījies, ka ES enerģētikas, lauksaimniecības, tirdzniecības un 
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investīciju politikas virzieni sekmē zemes piesavināšanos trešās valstīs, liela mēroga 

zemes iegādēm nelabvēlīgi ietekmējot pirmiedzīvotāju piekļuvi zemei; pauž nožēlu, ka 

Atjaunojamo energoresursu direktīvas pašreizējā pārskatīšanā līdz šim nav bijis 

iespējams ieviest sociālos un ilgtspējīguma kritērijus, kuros ņem vērā zemes 

piesavināšanās risku; atgādina, ka direktīvai ir jābūt konsekventai ar starptautiskajiem 

zemes lietošanas tiesību standartiem; 

8. pauž satraukumu par apgalvojumiem, ka dažas sadarbības programmas, kuras finansē 

no oficiālās attīstības palīdzības (OAP), konkrēti klimata pārmaiņu mazināšanas 

programmas un projekti ar apvienotu finansējumu, ir negatīvi ietekmējuši 

pirmiedzīvotāju tiesības; aicina Komisiju veikt pienācīgu izmeklēšanu par šiem 

apgalvojumiem un pārliecināties, ka tiesībās balstīta pieeja tiek stingri piemērota un 

ievērota visos no OAP finansētos projektus, jo īpaši attiecībā uz pirmiedzīvotāju 

tiesībām; pauž nožēlu par to, ka REDD+ programma nespēja nodrošināt mežu teritorijā 

esošo vietējo kopienu iedzīvotāju zemes lietošanas tiesības; norāda, ka FLEGT 

iniciatīva, kas izveidota, lai cīnītos pret nelikumīgu mežizstrādi, var palīdzēt uzlabot 

REDD + programmas mežu pārvaldību un tiesībaizsardzību; atzinīgi vērtē to, ka Parīzes 

nolīgums atbalsta pirmiedzīvotāju aizsardzību; mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 

cilvēktiesību saistību, tostarp pirmiedzīvotāju tiesību, iekļaušanu visos valstu un 

starptautiskajos klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās instrumentos un 

aicina izveidot efektīvus sūdzību un tiesiskās aizsardzības mehānismus; 

9. aicina ES delegācijas pastiprināt dialogu ar pirmiedzīvotāju tautām, lai atklātu un 

novērstu cilvēktiesību pārkāpumus; īpaši aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 

izveidot efektīvu administratīvo sūdzību izskatīšanas mehānismu visiem, kuri cietuši no 

cilvēktiesību pārkāpumiem un cita veida kaitīgas ietekmes, ko izraisīja no OAP 

finansētas darbības, lai sāktu izmeklēšanu un samierināšanas procesu; uzsver, ka šajā 

mehānismā ir jāparedz standartizētas procedūras, tam ir jābūt administratīvam un 

jāpapildina tiesiskie mehānismi; 

10. uzsver, ka FLEGT rīcības plāns, un īpaši brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi (BPN), 

varētu sniegt lielāku ieguldījumu, nodrošinot lielākas iespējas pirmiedzīvotāju un mežu 

teritorijā dzīvojošajām kopienām vairākās tropisko mežu valstīs, un mudina ES un BPN 

partnerus ļaut šīm kopienām vairāk piedalīties valsts politikas procesos; aicina ES 

nodrošināt lielāku finanšu un tehnisko palīdzību partnervalstīm, lai aizsargātu, saglabātu 

un atjaunotu meža ekosistēmas, tostarp uzlabojot pārvaldību, precizētu un stiprinātu 

zemes lietošanas tiesības, ievērotu cilvēktiesības, aptverot arī pirmiedzīvotāju tiesības, 

un atbalstītu aizsargājamās teritorijas, kurās tiek ievērotas kopienu tiesības; 

11. uzsver nepieciešamību pieņemt īpašus pasākumus, lai risinātu konfliktu zonās iegūto 

kokmateriālu jautājumu, apturētu kokmateriālu, kas iegūti no mežu izciršanas, plūsmu, 

un novērstu ieguldījumus mežus apdraudošās darbībās, kuru rezultātā tiek pārvietotas 

vietējās un pirmiedzīvotāju kopienas; aicina ES pieņemt papildu pasākumus, lai 

atbalstītu mežu ekosistēmu un to kopienu aizsardzību un atjaunošanu un izskaustu no 

ES piegādes ķēdēm atmežošanu, kā noteikts jaunajā ES rīcības plānā par atmežošanu, 

meža degradāciju un meža teritorijā dzīvojošo kopienu zemes lietošanas tiesību 

ievērošanu; 

12. aicina attīstības partnerus īstenot rūpīgus novērtējumus pirms mainīt tādas zemes 
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izmantošanu, kas noteikta kā „brīva“ zeme, „papuve“ vai „neizmantota“ zeme, jo tas var 

apdraudēt pirmiedzīvotāju iztikas līdzekļus un viņu piekļuvi zemei, mežiem vai dabas 

resursiem; atgādina, ka pirmiedzīvotājus nedrīkst piespiedu kārtā pārvietot no viņu 

zemēm vai teritorijām un ka tad, ja viņu pārvietošana tiek uzskatīta par vajadzīgu, 

skartajiem cilvēkiem ir jāsaņem taisnīga, godīga un vienlīdzīga kompensācija; vērš 

īpašu uzmanību uz klejotāju tautu, kuras nodarbojas ar ganību lopkopību, īpašo 

situāciju; 

13. atgādina, ka 80 % no visas pasaules mežu teritorijām veido tradicionālās zemes un 

pirmiedzīvotāju teritorijas; uzsver pirmiedzīvotāju būtisko nozīmi ilgtspējīgā dabas 

resursu pārvaldībā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā; atgādina, ka ANO 

Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām (UNFCCC) pausts aicinājums tās 

dalībvalstīm cienīt pirmiedzīvotāju zināšanas un tiesības, garantējot REDD+ 

programmas īstenošanu; mudina partnervalstis pieņemt pasākumus, lai efektīvi iesaistītu 

pirmiedzīvotājus klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas pasākumos; 

14. aicina partnervalstis nodrošināt, ka pirmiedzīvotājiem ir vispārēja piekļuves savas valsts 

iedzīvotāju reģistriem, kas ir pirmais solis, lai atzītu viņu individuālās un kolektīvās 

tiesības; aicina ES atbalstīt partnervalstis, izveidojot civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

iestādes un tās pienācīgi pārvaldot; 

15. pauž nožēlu, ka daudzās valstīs, kuras skar zemes piesavināšanās,  efektīva tiesu iestāžu 

un tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamība pirmiedzīvotājiem un ganību lopkopjiem ir 

ierobežota, jo pārvaldība ir vāja un viņu zemes tiesības bieži netiek oficiāli atzītas 

saskaņā ar vietējo vai valsts tiesisko regulējumu; atzīmē, ka, piemēram, tiesības 

izmantot ganības un kopējās ganību platības pieder pie tradicionālajām zemes lietošanas 

tiesībām, kuras balstās uz paražu tiesībām, nevis uz iegūtajām īpašumtiesībām; mudina 

partnervalstis atzīt un aizsargāt ganību lopkopju un pirmiedzīvotāju tiesības, īpaši 

tiesības uz tradicionālajām īpašumtiesībām un kontroli pār savu zemi un dabas 

resursiem, kā noteikts ANO Deklarācijā par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām (UNDRIP) 

un SDO Konvencijā Nr. 169, piemēram, sekmējot zemes izmantošanas kolektīvu 

reģistrēšanu un ieviešot politikas virzienus, kuru mērķis ir nodrošināt taisnīgāku 

piekļuvi zemei; aicina ES un tās dalībvalstis sniegt aktīvu atbalstu partnervalstīm šo 

mērķu sasniegšanā un iepriekšējas un uz informāciju balstītas piekrišanas principa 

(FPIC) piemērošanā liela mēroga zemes iegādē, kā noteikts Brīvprātīgi piemērojamās 

pamatnostādnēs par atbildīgu zemes, zivju akvatorijas un mežu īpašumtiesību 

pārvaldību un saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā; turklāt 

aicina ES atbalstīt partnervalstis zemes īpašumtiesību tiesību aktu uzlabošanā, atzīstot 

vispārējās sieviešu tiesības uz piekļuvi zemei kā pilntiesīgām īpašniecēm;  

16. tāpat uzsver nepieciešamību ievērot un sekmēt pirmiedzīvotāju senču tiesības un 

partnervalstu pienākumu tās pilnībā un efektīvi aizsargāt;  pauž nožēlu, ka 

pirmiedzīvotājiem nav iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā; uzsver, ka jāatzīst 

pirmiedzīvotāju politiskās un sociālās tiesības, tostarp tiesības balsot un kandidēt 

vēlēšanās; aicina partnervalstis apņemties izbeigt diskrimināciju, kas nelabvēlīgi 

ietekmē pirmiedzīvotājus, un aicina ES aktīvi atbalstīt viņus šajā procesā; 

17. aicina starptautisko sabiedrību atzīt un nostiprināt pirmiedzīvotājiem raksturīgās 

pārvaldes un pārstāvības veidus, lai izveidotu konstruktīvu dialogu ar vietējām, valsts 
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un reģionālajām iestādēm un privāto sektoru; 

18. atzīmē, ka 200–500 miljoni cilvēku pasaulē nodarbojas ar ganību lopkopību un ka 

ganību lopkopībai ir galvenā nozīme iztikas stratēģijās, kas tiek izmantotas 

Austrumāfrikas tuksnešos un kalnainajos reģionos; uzsver nepieciešamību sekmēt 

ilgtspējīgu ganību lopkopību, lai panāktu IAM; mudina ES un tās dalībvalstis atbalstīt 

Āfrikas pārvaldības arhitektūru, īpaši Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesu, lai 

īstenotu Āfrikas Savienības Politikas pamatnostādnes par ganību lopkopību Āfrikā un 

plašākā nozīmē — lai atzītu ganību lopkopju un pirmiedzīvotāju tiesības, kas saistītas 

senču zemju kopīgajām īpašumtiesībām, viņu tiesības brīvi rīkoties ar saviem dabas 

resursiem un tiesības uz kultūru un reliģiju; 

19. uzsver multiplo diskrimināciju, kas vērsta pret pirmiedzīvotāju sievietēm, kuras īpaši 

negatīvi ietekmē nepietiekama piekļuve izglītībai, nodarbinātībai un medicīnas un 

sociālajiem pakalpojumiem un kurām tādēļ ir lielāka iespējamība kļūt par cilvēku 

tirdzniecības un vardarbības upuriem; aicina ES un partnervalstis sekmēt lielākas 

pirmiedzīvotāju sieviešu iespējas, īpaši stiprinot viņu tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi 

ražošanas resursiem, tostarp viņu tiesības būt īpašniecēm, un piekļuvi ražošanas 

izejvielām;  

20. norāda, ka sievietēm un jauniešiem pirmiedzīvotāju kopienās ir tiesības uz seksuālo un 

reproduktīvo veselību; aicina sniegt atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 

kuras nodarbojas ar šiem jautājumiem; 

21. ar bažām norāda, ka cilvēktiesību pārkāpumu risks, kas saistīts ar ieguves rūpniecību, 

naftas un gāzes ieguvi, nesamērīgi skar pirmiedzīvotājus; aicina jaunattīstības valstis 

īstenot obligātus ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumus pirms jebkādām jaunām 

darbībām šajās nozarēs, kā arī atklāt gūto informāciju; uzsver nepieciešamību 

nodrošināt, ka tiesību aktos, kas reglamentē koncesiju piešķiršanu, iekļauj noteikumus 

par iepriekšējas un uz informāciju balstītas piekrišanas principu; iesaka paplašināt 

Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvas (EITI) standartus, lai iekļautu vietējo un 

pirmiedzīvotāju kopienu cilvēktiesību aizsardzību; 

22. aicina ES partnerus privātajā un publiskajā sektorā nodrošināt pilnīgu un pieejamu 

informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas bieži vien ir saistīti ar ieguves 

rūpniecības nozarēm vai atsevišķiem attīstības projektiem un dokumentēti saistībā ar 

tiem (piemēram, aizvien pieaugošais seksuālas vardarbības gadījumu skaits, kas skar 

pirmiedzīvotāju sievietes un bērnus, tostarp invalīdus, ārpustiesas nogalināšanas, 

augsnes degradācija un ūdens un zemes resursu piesārņošana), kā arī informāciju par 

pārvietošanas procesiem un citu pārcelšanas veidu raksturu; 

23. uzsver, ka bilaterālie ieguldījumu nolīgumi var negatīvi ietekmēt pirmiedzīvotāju 

tiesības un ierobežot viņu dalību lēmumu pieņemšanā; atgādina valdību tiesības 

sabiedrības interesēs izstrādāt noteikumus; tāpat atgādina, ka starptautiskajiem 

ieguldījumu nolīgumiem ir jāatbilst starptautiskajām cilvēktiesībām, tostarp 

noteikumiem par pirmiedzīvotājiem, un aicina panākt šajā jomā lielāku pārredzamību, 

īpaši, izveidojot atbilstošas apspriežu procedūras un mehānismus sadarbībā ar 

pirmiedzīvotājiem; aicina izveidot tādas finanšu iestādes, kuras finansē ieguldījumu, lai 

nostiprinātu cilvēktiesību garantijas, kas nepieļautu, ka zemes un resursu izmantošana 

jaunattīstības valstīs sekmētu jebkādus cilvēktiesību pārkāpumus vai aizskārumus, īpaši 
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saistībā ar pirmiedzīvotājiem; 

24. mudina ES nodrošināt, lai visos tās tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumos būtu 

iekļauti noteikumi par obligātu un neatkarīgu ex ante un ex post ietekmes uz 

cilvēktiesībām novērtējumu, prasības par pienācīgu pārbaudi un efektīvi 

pārskatatbildības mehānismi; uzsver nepieciešamību izstrādāt datubāzes, kurās tiek 

reģistrēti un atklāti zemes darījumi trešās valstīs, kas saistīti ar ES dalībniekiem, lai 

nodrošinātu lielāku pārredzamību un galu galā — lielāku pārskatatbildību; 

25. aicina Komisiju noteikt, ka Brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu 

zemes, zivju akvatorijas un mežu īpašumtiesību pārvaldību ir saistošas Ārējam 

investīciju plānam; uzskata, ka šīm pamatnostādnēm ir jākļūst saistošām visām ES 

ārējām darbībām, ko finansē no OAP; 

26. atgādina, ka Eiropas Cilvēktiesību konvencijā ir definētas gan valstu iekšējās, gan 

ārpusteritoriālās saistības attiecībā uz pienākumu nodrošināt cilvēktiesību pārkāpumu 

upuriem piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; aicina ES pieņemt pasākumus, lai 

sauktu pie atbildības Eiropas korporācijas un finanšu struktūras par cilvēktiesību 

pārkāpumiem trešās valstīs, un nodrošināt efektīvus tiesiskās aizsardzības, sūdzību un 

sankciju mehānismus, tostarp zemes piesavināšanās gadījumos;  

27. pauž nožēlu par ANO „aizsargāt, ievērot, novērst” sistēmas un ANO Vadošo principu 

uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām nopietnajiem trūkumiem saistībā ar pirmiedzīvotāju 

tiesībām un tiesībām un zemi; aicina ES konstruktīvi iesaistīties ANO Cilvēktiesību 

padomes darbā par juridiski saistošu starptautisku tiesību aktu, ar ko atbilstoši 

starptautisko cilvēktiesību normām reglamentēt starptautisku korporāciju un citu 

uzņēmumu darbību; mudina šādus uzņēmumus, ņemot vērā, ka šis process ir jau sācies, 

atzīt Brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu zemes, zivju akvatorijas un 

mežu īpašumtiesību pārvaldību to uzņēmējdarbības rīcības kodeksos vai citās 

brīvprātīgās sistēmās; turklāt aicina Komisiju, kuras plānus Padome atzinīgi novērtēja 

savos 2016. gada jūnija secinājumos, veikt pirmo soli, proti, uzsākt ES Rīcības plānu 

par atbildīgu uzņēmējdarbību; 

28. ļoti atzinīgi vērtē to, ka sākts darbs pie saistoša ANO līguma sagatavošanas 

uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, par kuru tiek uzskatīts, ka tas veicinās 

uzņēmumu sociālo atbildību un novērsīs nesodāmību; pauž nožēlu par jebkādu 

obstruktīvu rīcību saistībā ar šo procesu un aicina ES un dalībvalstis konstruktīvi 

iesaistīties šajās sarunās; 

29.  uzsver, ka ES patēriņa modeļi skar pirmiedzīvotājus, piemēram, dabas resursu 

izmantošanas veidā; uzstāj, ka ES ir jānodrošina saskaņotība un konsekvence visās tās 

politikas jomās un ka tai ir jārīkojas atbildīgi jaunattīstības valstīs; turklāt aicina ES 

sistemātiski novērtēt tās attīstības, lauksaimniecības, tirdzniecības un enerģētikas 

politikas ietekmi uz visneaizsargātāko iedzīvotāju iztikas līdzekļiem; 

30. uzsver, ka pirmiedzīvotāju tautām tiesības uz pārtiku ir saistītas ar tiesībām uz zemi; 

norāda, ka saskaņā ar ANO ziņojumu par pasaules pirmiedzīvotāju stāvokli tādu jaunu 

tehnoloģiju sekmēšana kā labāki sējmateriāli, ķīmiskais mēslojums un pesticīdi, 

komerciālo kultūru audzēšana un plašu plantāciju shēmas ir izraisījušas vides 

degradāciju un iznīcinājušas ekosistēmas, negatīvi ietekmējot daudzas pirmiedzīvotāju 
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kopienas, pat piespiežot tās pārcelties uz dzīvi citur; pauž kritiku par to, ka neilgtspējīgs 

imports no trešām valstīm, piemēram, sojas pupu un palmu eļļa, kas parasti tiek ražota 

no monokultūrām, bieži izraisa mežu izciršanu, kas iznīcina dzīvotnes un liek 

pirmiedzīvotājiem, kuri tur dzīvo, pārcelties citur; šajā sakarībā aicina proteīnaugu 

importam ieviest ilgtspējas kritērijus; 

31. norāda, ka ANO Ģenerālā asambleja 2019. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko 

pirmiedzīvotāju valodu gadu; uzsver, ka kultūra ir viens no attīstības faktoriem; 

32. vērš uzmanību uz to, ka diasporas kalpo kā saikne ar pirmiedzīvotājiem un kā līdzeklis 

zināšanu  nodošanai šiem iedzīvotājiem; 

33. norāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēl var daudz ko mācīties no 

pirmiedzīvotājiem, piemēram, par mežu ilgtspējīgu izmantošanu; turklāt pirmiedzīvotāji 

praktiski nekādā veidā neveicina klimata pārmaiņas sava dzīvesveida dēļ, taču īpaši 

smagi izjūt to ietekmi, piemēram, sausuma vai pārtuksnešošanās veidā, kas sevišķi 

negatīvi ietekmē sievietes; 

34. uzsver, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir stingri jāapņemas pirmiedzīvotāju 

bērnu ar invaliditāti vajadzības iekļaut visos savas politikas virzienos, pasākumos un 

programmās, kas ir saistītas ar starptautisko sadarbību un ārējām attiecībām; 

35. mudina ES panākt, ka visos ES attīstības projektos, kas skar pirmiedzīvotājus, tiek 

saņemta pirmiedzīvotāju kopienās dzīvojošo cilvēku ar invaliditāti brīva, iepriekšēja un 

informēta piekrišana, nodrošinot, ka pirmiedzīvotājiem ar invaliditāti ir pieejama informācija 

un dokumentācija saistībā ar jebkuru ES sponsorētu vai finansētu projektu. 
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