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Изменение  1 

Жан-Люк Шафаузер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0194/2018 

Франсишку Асиш 

Нарушаване на правата на коренното население по света 

2017/2206(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника за дейността) за 

замяна на предложението за незаконодателна резолюция A8-0194/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно нарушаването на правата на 

коренното население по света 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и други 

договори и инструменти на Организацията на обединените нации (ООН) в 

областта на правата на човека, и по-специално Декларацията на ООН за правата 

на коренното население (UNDRIP), приета от Общото събрание на 13 декември 

2007 г., 

– като взе предвид Конвенция № 169 на Международната организация на труда 

(МОТ) относно коренното население и племенните народи, приета на 27 юни 

1989 г., 

– като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на 

човека от 1998 г., 

– като взе предвид Резолюция 69/2 на Общото събрание на ООН от 22 септември 

2014 г., с която се приема заключителният документ на Световната конференция 

по въпросите на коренното население за 2014 г.1, 

– като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по правата на 

коренното население до Съвета на ООН по правата на човека от 8 август 2017 г.2, 

– като взе предвид процеса на отворената междуправителствена работна група за 

изготвяне на Декларация относно правата на селяните и други хора, които работят 

в селските райони, стартиран от Съвета на ООН по правата на човека на 

13 октомври 2015 г.3, 

– като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото 

                                                 
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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събрание на ООН на 25 септември 2015 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, приета на 

22 май 1992 г., 

–  като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че по приблизителни оценки броят на коренното население 

възлиза общо на 370 милиона души, които живеят в над 70 държави по света и 

представляват около 5% от цялото население на света, и като има предвид, че има 

най-малко 5 000 отделни коренни народа; като има предвид, че независимо от 

географската си разпръснатост тези народи са изправени пред сходни заплахи и 

предизвикателства; 

Б. като има предвид, че традиционните територии на коренното население обхващат 

приблизително 22% от повърхността на земята в света и по приблизителни оценки 

там се намира 80% от биологичното разнообразие на планетата; като има предвид, 

че тропическите гори, населени с коренно население и местни общности, 

допринасят, най-малко с една четвърт, за съхраняването на въглерод в целия биом 

на тропическите гори; 

В. като има предвид, че нарастващото търсене и конкуренция за природни ресурси 

води до „глобална треска за земя“, която в няколко държави излага на неустойчив 

натиск териториите, които са традиционно населени и използвани от коренното 

население и местните общности; като има предвид, че експлоатирането на тези 

природни ресурси от секторите на селскостопанската промишленост, 

енергетиката, дърводобива и рудодобива, наред с други добивни промишлености, 

незаконната сеч, големите инфраструктурни проекти и проекти за развитие, както 

и експлоатирането на ресурсите от държавните органи и местното население 

представляват една от основните причини за дългогодишния конфликт по 

отношение на владението на земи и основната причина за замърсяването на 

водите и почвите; 

Г. като има предвид, че през последните години има обезпокояващо увеличение на 

убийствата, нападенията и другите форми на насилие срещу защитници и 

активисти на правата на човека в контекста на защитата на правата на коренното 

население и местните общности, екологичните права и поземлените права; 

1. призовава Съюза да се въздържа от всяка намеса във вътрешните работи на 

държавите членки и трети държави под претекст на защита на коренното 

население; 

2. отбелязва, че заграбването на земи е сериозна заплаха за коренното население, 

както и за народите като цяло; подчертава, че на засегнатите народи не следва да 

се отказва възможността да защитават земята си чрез подходящи правни средства; 

3. твърди, че налагането на корпоративна социална отговорност единствено на 

европейските дружества дава предимство на техните международни конкуренти, 

и особено на американските и китайските дружества; 
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4. припомня, че европейските народи също са коренно население и че Европейският 

съюз следва да проучи последиците от своята политика относно правото на 

историческа приемственост на европейските народи; 

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 

Европейската служба за външна дейност и на делегациите на ЕС. 

Or. fr 

 


