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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. zauważa, że coraz powszechniejsze nabywanie gruntów na dużą skalę, za którym stoi 

głównie agrobiznes, leśnictwo, przemysł biopaliwowy i turystyka, często prowadzi do 

naruszania praw człowieka, w tym również do przesiedleń ludów tubylczych, oraz do 

pozbawiania ich kontroli nad ich zasobami naturalnymi, takimi jak prawa do 

użytkowania wody;  

2. przypomina o art. 21 TUE, art. 208 TFUE i jego nadrzędnym celu polegającym na 

eliminacji ubóstwa, programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 

i o tym, że UE zobowiązana jest stosować podejście do współpracy na rzecz rozwoju 

oparte na prawach człowieka; wyraża zadowolenie, że UE przyczyniła się w skali 

międzynarodowej do upowszechnienia i uznawania praw ludności rdzennej, zapisanych 

w Deklaracji praw ludów tubylczych; uważa jednak, że wsparcie na rzecz praw ludności 

tubylczej należy lepiej zintegrować z działaniami rozwojowymi UE, zwłaszcza w 

kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju; przypomina, że Europejski 

konsensus w sprawie rozwoju w sposób szczególny skupia się na promowaniu praw 

najsłabszych grup społecznych, w tym również ludności tubylczej; 

3. podkreśla duże znaczenie celów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ludów 

tubylczych, przede wszystkim celu nr 2 (wyeliminowanie głodu), nr 4.5 (dostęp do 

kształcenia) i nr 5 (równouprawnienie płci); ponownie podkreśla, że ludność rdzenna na 

całym świecie niewspółmiernie cierpi z powodu naruszania praw człowieka, a także z 

powodu przestępczości, rasizmu, przemocy, eksploatacji zasobów naturalnych, 

problemów zdrowotnych i wysokich wskaźników ubóstwa, gdyż stanowi 15 proc. 

ludności żyjącej w ubóstwie, choć liczebnie nie przekracza 5 proc. światowej populacji; 

podkreśla, że należy zadbać o pełną i kompleksową ochronę dla przywódców rdzennej 

ludności i obrońców praw człowieka, którzy otwarcie występują przeciwko 

niesprawiedliwości; 

4. przypomina, że program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. 

uwzględnia kwestie rozwojowe dotyczące ludności rdzennej i podkreśla, iż potrzebne są 

dalsze działania mające na celu wdrożenie tego programu; podkreśla potrzebę 

wzmocnienia trzonowej grupy ludności tubylczej zaangażowanej w zrównoważony 

rozwój, aby funkcjonowała ona jako globalny mechanizm koordynacji i uzgodnionych 

działań w zakresie upowszechniania praw i realizowania priorytetów rozwojowych 

ludności tubylczej; apeluje do Komisji o ściślejszą współpracę z trzonową grupą 

ludności tubylczej zaangażowanej w zrównoważony rozwój oraz o zintegrowanie jej z 

wielostronną platformą poświęconą realizacji celów zrównoważonego rozwoju; 

5. wyraża zadowolenie, że ochrona praw rdzennej ludności jest dla Rady Europejskiej 

kwestią priorytetową, co wynika z konkluzji Rady z maja 2017 r.; 

6. przypomina o zobowiązaniu UE do stosowania podejścia do współpracy na rzecz 

rozwoju, opartego na prawach człowieka, które obejmuje poszanowanie praw ludów 

tubylczych, określonych w Deklaracji praw ludów tubylczych, i zwraca przy tym 
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szczególną uwagę na takie zasady jak odpowiedzialność, uczestnictwo i brak 

dyskryminacji; zdecydowanie zachęca UE do kontynuowania wysiłków mających na 

celu wdrożenie podejścia do współpracy na rzecz rozwoju, opartego na prawach 

człowieka, w ramach wszelkich działań rozwojowych, a także do powołania w tym celu 

grupy zadaniowej we współpracy z państwami członkowskimi; apeluje o aktualizację 

odpowiedniego planu wdrażania z uwzględnieniem jasnego harmonogramu i 

wskaźników służących do pomiaru postępów; 

7. przypomina o art. 208 TFUE i zasadzie spójności polityki na rzecz rozwoju; z 

niepokojem zauważa, że polityka UE w dziedzinie energii, rolnictwa, handlu i 

inwestycji w sposób dowiedziony prowadzi do masowego wykupu gruntów rolnych w 

krajach trzecich, a operacje nabywania gruntów na dużą skalę mają negatywny wpływ 

na dostęp ludności tubylczej do ziemi; wyraża ubolewanie, że podczas trwającego 

obecnie przeglądu dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych nie udało się 

jeszcze wprowadzić kryteriów społecznych ani dotyczących zrównoważonego rozwoju, 

które uwzględniałyby ryzyko związane z masowym wykupem gruntów rolnych; 

przypomina, że dyrektywa ta powinna być spójna z międzynarodowymi standardami w 

zakresie prawa do ziemi; 

8. wyraża zaniepokojenie z powodu zarzutów, jakoby niektóre programy współpracy, 

finansowane w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej, zwłaszcza projekty w zakresie 

łagodzenia zmiany klimatu, miały negatywny wpływ na prawa rdzennej ludności; 

apeluje do Komisji o należyte zbadanie tych zarzutów i zadbanie o to, aby w przypadku 

wszystkich projektów finansowanych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej ściśle 

stosowano podejście do współpracy na rzecz rozwoju oparte na prawach człowieka i 

przestrzegano go, w szczególności w odniesieniu do kwestii praw ludności tubylczej; 

ubolewa, że w ramach programu REDD+ nie udało się zagwarantować praw własności 

gruntu lokalnym społecznościom żyjącym w lasach; zwraca uwagę, że inicjatywa 

FLEGT, która ma na celu zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna, może 

przyczynić się do usprawnienia programu REDD + pod kątem zarządzania i 

egzekwowania prawa w dziedzinie leśnictwa; wyraża zadowolenie, że porozumienie 

paryskie zawiera postanowienia gwarantujące poparcie dla ochrony ludności tubylczej; 

apeluje do Komisji i państw członkowskich o opowiadanie się za włączaniem 

obowiązków wynikających z praw człowieka, zwłaszcza praw ludów tubylczych, do 

wszystkich krajowych i międzynarodowych instrumentów łagodzących i 

dostosowawczych, a także wzywa do ustanowienia skutecznego mechanizmu 

rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń; 

9. apeluje do delegatur UE o pogłębianie dialogu z ludami tubylczymi, aby identyfikować 

naruszenia praw człowieka i im zapobiegać; zwraca się w szczególności do Komisji 

Europejskiej i państw członkowskich o ustanowienie skutecznego pod względem 

administracyjnym mechanizmu rozpatrywania skarg dla ofiar naruszeń praw człowieka 

i innych negatywnych skutków działań finansowanych w ramach oficjalnej pomocy 

rozwojowej, aby możliwe było wszczynanie dochodzeń i procedur pojednawczych; 

podkreśla, że mechanizm ten powinien obejmować ustandaryzowane procedury oraz 

mieć charakter administracyjny i tym samym uzupełniający względem mechanizmów 

sądowych; 

10. podkreśla, że plan działania w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w 
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dziedzinie leśnictwa, a w szczególności dobrowolne umowy o partnerstwie mogłyby 

odgrywać donioślejszą rolę w umacnianiu pozycji ludów tubylczych i społeczności 

żyjących w lasach w szeregu krajów, w których występują lasy tropikalne, a także 

wzywa UE i partnerów w ramach dobrowolnych umów o partnerstwie do umożliwienia 

tym społecznościom odgrywania donioślejszej roli w krajowych procesach 

politycznych; apeluje do UE o udostępnianie w większym zakresie pomocy finansowej i 

technicznej na rzecz krajów partnerskich, aby chronić, utrzymywać i odnawiać 

ekosystemy leśne, w tym również dzięki poprawie zarządzania, wyjaśniać kwestie 

posiadania ziemi i wzmacniać prawa do niej, przestrzegać praw człowieka, w tym praw 

ludów tubylczych, oraz wspierać obszary chronione, na których przestrzega się praw 

społeczności; 

11. podkreśla potrzebę przyjęcia specjalnych środków, aby rozwiązać problem drewna 

będącego przedmiotem handlu prowadzonego przez grupy zbrojne, powstrzymać 

napływ drewna pochodzącego z przekształcania lasów oraz odciągnąć inwestorów od 

działalności prowadzącej do niszczenia lasów, co skutkuje wysiedlaniem społeczności 

lokalnych i tubylczych; apeluje do UE o przyjęcie dodatkowych środków wsparcia z 

myślą o ochronie i odnowie ekosystemów leśnych i zamieszkujących je społeczności, a 

także w celu wyeliminowania zjawiska wylesiania z unijnych łańcuchów dostaw w 

ramach nowego planu działania UE w zakresie wylesiania, degradacji lasów i 

przestrzegania praw społeczności żyjących w lasach do ziemi; 

12. apeluje do partnerów w dziedzinie rozwoju o dokonywanie starannej oceny, zanim 

dokonają zmian w odniesieniu do wykorzystywania gruntów zadeklarowanych jako 

„opustoszałe”, „ugorowane” lub „nieużywane”, gdyż może to stanowić zagrożenie dla 

utrzymania ludności tubylczej i dla jej dostępu do ziemi, lasów lub zasobów 

naturalnych; przypomina, że ludności tubylczej nie należy siłą wysiedlać z 

zajmowanych przez nią ziem lub terytoriów, a jeżeli relokacja jest konieczna, osoby, 

których dotyczy, powinny otrzymać sprawiedliwe, uczciwe i godziwe odszkodowanie; 

szczególną uwagę zwraca na specyficzny przypadek ludów wędrownych zajmujących 

się pasterstwem; 

13. przypomina, że 80 proc. lasów na całym świecie stanowi tradycyjne ziemie i terytoria 

ludów tubylczych; podkreśla istotną rolę ludów tubylczych, jeżeli chodzi o 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i ochronę bioróżnorodności; 

przypomina, że w Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu wzywa się 

strony do respektowania wiedzy i praw ludów tubylczych jako gwarancji wdrożenia 

programu REDD+; wzywa państwa partnerskie do przyjmowania środków mających na 

celu efektywne angażowanie ludów tubylczych w działania mające na celu łagodzenie 

zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej; 

14. wzywa kraje partnerskie, aby zapewniły ludom tubylczym powszechny dostęp do 

krajowych rejestrów ich ludności, co stanowiłoby pierwszy krok w kierunku uznania 

praw indywidualnych i zbiorowych tych ludów; apeluje do UE, aby wspierała kraje 

partnerskie w tworzeniu urzędów rejestrujących stan cywilny i w odpowiednim 

zarządzaniu tymi urzędami; 

15. wyraża ubolewanie, że w wielu krajach, w których dochodzi do masowego wykupu 

gruntów rolnych, ludy tubylcze i pasterskie mają w rzeczywistości ograniczony dostęp 
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do wymiaru sprawiedliwości i środków ochrony prawnej z uwagi na nieudolne 

zarządzanie oraz ponieważ ich prawa do ziemi często nie są formalnie uznawane na 

mocy lokalnych lub krajowych przepisów prawnych; zauważa, że prawo do wypasu i 

wspólne pastwiska to tradycyjne prawa do użytkowania gruntów, których podstawą jest 

prawo zwyczajowe, a nie prawa własności gwarantowane w dokumentach; wzywa kraje 

partnerskie do uznawania i ochrony praw rdzennej ludności i ludów pasterskich, 

zwłaszcza do uświęconej tradycją własności i kontroli w odniesieniu do ich gruntów i 

zasobów naturalnych, zgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych i konwencją MOP 

nr 169, tj. poprzez umożliwienie zbiorczej rejestracji użytkowania gruntów oraz 

prowadzenie polityki mającej na celu zagwarantowanie sprawiedliwszego dostępu do 

ziemi; apeluje do UE i jej państw członkowskich o aktywne wspieranie krajów 

partnerskich w zmierzających ku temu działaniach oraz w stosowaniu zasady 

dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody na operacje nabywania gruntów na dużą 

skalę, zgodnie z dobrowolnymi wytycznymi w sprawie odpowiedzialnego zarządzania 

tytułami prawnymi do gruntów, łowisk i lasów oraz w zgodzie z międzynarodowym 

prawem w zakresie praw człowieka; ponadto wzywa UE do wspierania krajów 

partnerskich w udoskonalaniu ich przepisów prawnych w dziedzinie własności gruntów 

poprzez uznanie powszechnego prawa kobiet do posiadania gruntów jako pełnoprawne 

właścicielki;  

16. podkreśla również konieczność przestrzegania i promowania dziedzicznych praw ludów 

tubylczych, a także wskazuje na odpowiedzialność krajów partnerskich za pełną i 

skuteczną ochronę tych praw; ubolewa z powodu braku możliwości uczestniczenia 

ludów tubylczych w procesach decyzyjnych; podkreśla, że należy uznać prawa 

polityczne i społeczne ludów tubylczych, w tym prawo do głosowania i do 

kandydowania w wyborach; apeluje do krajów partnerskich o zobowiązanie się do 

położenia kresu dyskryminacji, która ma negatywny wpływ na ludy tubylcze, a także 

wzywa UE do aktywnego wspierania krajów partnerskich podejmujących stosowne 

działania; 

17. wzywa społeczność międzynarodową, aby uznała i wzmacniała formy zarządzania i 

przedstawicielstwa typowe dla ludów tubylczych w celu nawiązania konstruktywnego 

dialogu z władzami lokalnymi, krajowymi, regionalnymi i sektorem prywatnym; 

18. zauważa, że od 200 do 500 mln ludzi na świecie uprawia pasterstwo oraz że pasterstwo 

jest podstawą utrzymania w suchych i górskich regionach wschodniej Afryki; podkreśla 

potrzebę wspierania zrównoważonego pasterstwa, aby zrealizować cele 

zrównoważonego rozwoju; zachęca UE i jej państwa członkowskie do wspierania 

afrykańskiej struktury rządów, zwłaszcza Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i 

Ludów, aby wdrożyć ramy polityczne Unii Afrykańskiej dotyczące pasterstwa w Afryce 

oraz – w szerszym ujęciu – uznać prawa ludów pasterskich i tubylczych w zakresie 

wspólnotowej własności ziemi przodków, prawo do swobodnego rozporządzania 

zasobami naturalnymi oraz prawa w dziedzinie kultury i religii; 

19. zwraca uwagę na dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie, dotyczącą kobiet 

wywodzących się z ludności tubylczej, które w sposób szczególny cierpią z powodu 

braku dostępu do możliwości kształcenia, miejsc pracy, usług medycznych i socjalnych 

oraz które przez to z większym prawdopodobieństwem mogą paść ofiarą handlu ludźmi 

i przemocy; wzywa UE i kraje partnerskie do wzmacniania pozycji kobiet 



 

AD\1151082PL.docx 7/11 PE618.035v02-00 

 PL 

wywodzących się z ludów tubylczych, zwłaszcza poprzez wzmocnienie ich prawa do 

równego dostępu do zasobów produkcyjnych, w tym również prawa do własności i 

środków produkcji rolnej;  

20. przypomina, że kobiety i młodzież ze społeczności tubylczych mają prawo do zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego; apeluje o udzielanie wsparcia organizacjom 

społeczeństwa obywatelskiego, które zajmują się tymi kwestiami; 

21. z niepokojem zauważa, że zagrożenia w zakresie praw człowieka, występujące w 

związku z wydobyciem węgla, ropy i gazu, niewspółmiernie często dotyczą ludów 

tubylczych; apeluje do krajów rozwijających się o dokonywanie obowiązkowych ocen 

wpływu na prawa człowieka przed podjęciem wszelkiej nowej działalności w tych 

sektorach oraz o ujawnianie wyników tych ocen; podkreśla potrzebę zadbania o to, aby 

przepisy prawne dotyczące przyznawania koncesji obejmowały postanowienia w 

zakresie dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody; zaleca, aby rozszerzono standardy 

obowiązujące w ramach inicjatywy przejrzystości w branżach wydobywczych i objęto 

nimi ochronę praw człowieka społeczności lokalnych i tubylczych; 

22. apeluje do partnerów UE w sektorze prywatnym i publicznym o udostępnianie pełnych i 

przystępnych informacji o naruszaniu praw człowieka, które to zjawisko często wiąże 

się z przemysłem wydobywczym i zostało wielokrotnie udokumentowane w jego 

kontekście lub w związku z niektórymi projektami rozwojowymi (częstsze przypadki 

przemocy seksualnej w stosunku do kobiet i dzieci z ludów tubylczych, w tym również 

osób niepełnosprawnych, egzekucje pozasądowe, degradacja gruntów oraz 

zanieczyszczenie źródeł wody i skażenie gleby), a także informacji o procedurach 

relokacji oraz warunkach alternatywnych rozwiązań przesiedleńczych; 

23. podkreśla, że dwustronne umowy inwestycyjne mogą mieć negatywny wpływ na prawa 

rdzennej ludności oraz ograniczać jej udział w procesie podejmowania decyzji; 

przypomina o prawie rządów do stanowienia prawa w interesie publicznym; 

przypomina również, że międzynarodowe umowy inwestycyjne muszą być zgodne z 

międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, w tym również z 

postanowieniami dotyczącymi ludów tubylczych, oraz apeluje o większą przejrzystość 

w tym względzie, zwłaszcza dzięki ustanowieniu odpowiednich procedur i 

mechanizmów konsultacyjnych we współpracy z rdzenną ludnością; apeluje do 

instytucji finansowania rozwoju, które finansują inwestycje, o wzmocnienie gwarancji 

dotyczących praw człowieka w trosce o to, aby eksploatacja ziemi i zasobów w krajach 

rozwijających się nie prowadziła do naruszania ani nadużywania praw człowieka, ze 

szczególnym uwzględnieniem ludów tubylczych; 

24. apeluje do UE o zadbanie o to, aby wszystkie jej umowy inwestycyjne i handlowe 

zawierały postanowienia dotyczące obowiązkowych i niezależnych ocen wpływu ex 

ante i ex post na prawa człowieka, wymogi w zakresie należytej staranności oraz 

skuteczne mechanizmy rozliczalności; podkreśla potrzebę opracowania baz danych na 

potrzeby systematycznego rejestrowania i ujawniania transakcji dotyczących gruntów w 

krajach trzecich z udziałem podmiotów z UE, aby w ten sposób zagwarantować większą 

przejrzystość i ostatecznie lepszą rozliczalność; 

25. wzywa Komisję do doprowadzenia do tego, aby dobrowolne wytyczne w sprawie 

odpowiedzialnego zarządzania tytułami prawnymi do gruntów, łowisk i lasów stały się 
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wiążącym elementem planu inwestycji zewnętrznych; zdecydowanie stoi na 

stanowisku, że powinny one stać się wiążące w przypadku wszystkich działań 

zewnętrznych UE finansowanych w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej; 

26. przypomina, że w europejskiej konwencji praw człowieka określono zarówno 

wewnętrzne, jak i eksterytorialne zobowiązania państw dotyczące umożliwienia 

ofiarom łamania praw człowieka dostępu do środków ochrony prawnej; apeluje do UE 

o podejmowanie działań mających na celu pociąganie do odpowiedzialności 

europejskich przedsiębiorstw i podmiotów finansowych winnych naruszenia praw 

człowieka w krajach trzecich, a także o udostępnienie skutecznych środków zaradczych 

oraz mechanizmów rozpatrywania skarg i mechanizmów sankcji, w tym również w 

przypadku uczestnictwa w masowym wykupie gruntów rolnych;  

27. wyraża ubolewanie z powodu poważnych niedociągnięć w dokumencie ramowym ONZ 

dotyczącym biznesu i praw człowieka „Chronić, szanować, naprawiać”, a także w 

wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka w odniesieniu do praw 

rdzennej ludności i praw do ziemi; apeluje do UE o konstruktywne zaangażowanie się 

w prace Rady Praw Człowieka ONZ nad prawnie wiążącym międzynarodowym 

instrumentem w celu uregulowania – w ramach międzynarodowego prawa dotyczącego 

praw człowieka – działalności korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 

podczas trwania tego procesu zachęca takie korporacje do uznania dobrowolnych 

wytycznych dotyczących odpowiedzialnego zarządzania tytułami prawnymi do 

gruntów, łowisk i lasów w kodeksach prowadzenia działalności gospodarczej lub w 

innych dobrowolnych ustaleniach ramowych; ponadto apeluje do Komisji o wdrożenie 

w pierwszej kolejności planu działania UE w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia 

działalności gospodarczej, jako że plany Komisji spotkały się z aprobatą Rady, 

wyrażoną w konkluzjach z czerwca 2016 r.; 

28. z dużym zadowoleniem przyjmuje prace przygotowawcze dotyczące wiążącego traktatu 

ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka, który, jak się powszechnie uważa, przyczyni 

się do wzmocnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ukrócenia 

bezkarności; wyraża ubolewanie z powodu blokowania tego procesu oraz wzywa UE i 

jej państwa członkowskie do konstruktywnego uczestnictwa w przedmiotowych 

negocjacjach; 

29.  podkreśla, że wzory konsumpcji w UE mają wpływ na ludy tubylcze, np. poprzez 

eksploatację zasobów naturalnych; domaga się od UE zadbania o spójność wszystkich 

jej strategii politycznych oraz odpowiedzialnego postępowania w krajach rozwijających 

się; ponadto apeluje do UE o systematyczną ocenę wpływu jej polityki w dziedzinie 

rozwoju, rolnictwa, handlu i energii na źródła utrzymania ludności znajdującej się w 

najmniej korzystnej sytuacji; 

30. wskazuje na powiązanie prawa do żywności z prawami ludów tubylczych do ziemi; 

zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji 

ludów tubylczych na świecie upowszechnianie nowych technologii, takich jak 

ulepszony materiał siewny, nawozy chemiczne i pestycydy, uprawy rynkowe i duże 

plantacje, doprowadziło do degradacji środowiska i zniszczenia ekosystemów w takim 

stopniu, że społeczności tubylcze są zmuszone do przesiedlania się; krytykuje, że 

przywóz z krajów trzecich towarów wytworzonych w sposób zakłócający równowagę 



 

AD\1151082PL.docx 9/11 PE618.035v02-00 

 PL 

ekologiczną, np. nasion soi i oleju palmowego, które z reguły pochodzą z gospodarki 

monokulturowej, prowadzi często do wyrębu lasów, a tym samym powoduje 

zniszczenie przestrzeni życiowej i wysiedlenie zamieszkujących ją ludów tubylczych; w 

związku z tym domaga się wprowadzenia kryteriów zrównoważoności na potrzeby 

importu białka roślinnego; 

31. przypomina, że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2019 

międzynarodowym rokiem języków tubylczych; podkreśla, że kultura jest motorem 

rozwoju; 

32. zwraca uwagę na rolę diaspor, polegającą na pośredniczeniu i przekazywaniu wiedzy 

ludom tubylczym; 

33. zwraca uwagę, że my, obywatele UE, na temat zrównoważonego użytkowania, np. 

lasów, wiele możemy się jeszcze nauczyć od ludów tubylczych, które ponadto z uwagi 

na swój sposób życia praktycznie nie przyczyniają się do zmiany klimatu, ale cierpią z 

jej powodu w sposób szczególny, na przykład w wyniku susz lub pustynnienia, które to 

zjawiska dotyczą w szczególności kobiet; 

34. podkreśla, że UE i państwa członkowskie muszą się poważnie zobowiązać do 

uwzględniania niepełnosprawnych dzieci wywodzących się z ludności tubylczej we 

wszystkich strategiach politycznych, działaniach i programach dotyczących współpracy 

międzynarodowej i stosunków zewnętrznych; 

35. apeluje do UE o zadbanie o to, aby we wszystkich unijnych projektach rozwojowych 

mających do czynienia z ludami tubylczymi uwzględniano zasadę dobrowolnej, 

uprzedniej i świadomej zgody osób niepełnosprawnych żyjących w społecznościach 

tubylczych, a to poprzez udostępnianie osobom niepełnosprawnym wywodzącym się z 

ludów tubylczych informacji i dokumentacji w odniesieniu do projektów 

sponsorowanych lub finansowanych przez UE na obszarach tubylczych.  

  



 

PE618.035v02-00 10/11 AD\1151082PL.docx 

PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 24.4.2018    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

14 

0 

8 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian 

Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent 

Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, 

Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna 

Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Pál Csáky, Monika Vana 

 



 

AD\1151082PL.docx 11/11 PE618.035v02-00 

 PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ 

14 + 

ALDE Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Theocharous 

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano 

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Monika Vana 

 

0 - 

  

 

8 0 

ECR Nirj Deva 

PPE Pál Csáky, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, 

Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


