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Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0194/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem pasaulē 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un arī citus līgumus un tiesību 

instrumentus, kurus Apvienoto Nāciju Organizācija ir pieņēmusi cilvēktiesību jomā, jo 

īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām, 

ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 2007. gada 13. novembrī; 

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas 1989. gada 27. jūnijā pieņemto 

Konvenciju Nr. 169 par pirmiedzīvotāju un cilšu tautu tiesībām, 

–  ņemot vērā ANO 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem, 

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2014. gada 22. septembra Rezolūciju Nr. 69/2, 

ar ko pieņem 2014. gada Pasaules konferences par pirmiedzīvotāju tautām noslēguma 

dokumentu1, 

–  ņemot vērā ziņojumu, ko ANO īpašais referents pirmiedzīvotāju tautu tiesību 

jautājumos sniedza ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada 8. augusta sanāksmē2, 

–  ņemot vērā to, ka starpvaldību darba grupa ar neierobežotu sastāvu izstrādā deklarāciju 

par zemnieku un citu lauku rajonos strādājošu personu tiesībām, kā to apstiprinājusi 

ANO Cilvēktiesību padome savā 2015. gada 13. oktobra rezolūcijā3, 

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. septembrī pieņemto Ilgtspējīgas 

attīstības programmu 2030. gadam, 

–  ņemot vērā 1992. gada 22. maijā pieņemto ANO Konvenciju par bioloģisko 

daudzveidību, 

                                                 
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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–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā tiek lēsts, ka kopējais pirmiedzīvotāju skaits vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē 

pārsniedz 370 miljonus, un tie ir aptuveni 5 % no visas pasaules iedzīvotāju skaita, un tā 

kā ir vismaz 5000 dažādu pirmiedzīvotāju tautu; tā kā, neraugoties uz ģeogrāfisko 

izkliedētību, šie cilvēki saskaras ar līdzīgiem apdraudējumiem un problēmām; 

B.  tā kā tradicionālās pirmiedzīvotāju teritorijas aptver aptuveni 22 % no pasaules zemes 

virsmas, un tiek lēsts, ka tajās atrodas 80 % no pasaules bioloģiskās daudzveidības; tā 

kā uztvertā oglekļa īpatsvara izteiksmē tropu meži, kuros dzīvo pirmiedzīvotāji un citas 

vietējās kopienas, nodrošina ne mazāk kā ceturto daļu no visa tropu mežu biomos 

uztvertā oglekļa; 

C.  tā kā augošais pieprasījums un konkurence attiecībā uz dabas resursiem sekmē globālo 

zemes iegādes steigu, kas vairākās valstīs rada neizturamu spiedienu uz teritorijām, 

kuras tradicionāli apdzīvo un izmanto pirmiedzīvotāji un vietējās kopienas; tā kā šo 

dabas resursu izmantošana agrorūpniecībā, enerģētikā, kokapstrādes un kalnrūpniecības 

nozarēs un citās ieguves rūpniecības nozarēs, nelikumīgā mežizstrādē un lielos 

infrastruktūras un izstrādes projektos, un arī tas, ka resursus izmanto valsts iestādes un 

vietējie iedzīvotāji, ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ pastāv ilgstošs konflikts 

par zemes īpašumtiesībām, un ir galvenais ūdens un augsnes piesārņojuma iemesls; 

D.  tā kā pēdējos gados ir satraucoši palielinājies cilvēktiesību aizstāvju un aktīvistu 

slepkavību, pret viņiem vērstu uzbrukumu un cita veida vardarbības gadījumu skaits 

saistībā ar pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesību, vides tiesību un tiesību uz zemi 

aizsardzību, 

1. prasa Savienībai atturēties no jebkādas iejaukšanās gan dalībvalstu, gan trešo valstu 

iekšējās lietās, aizbildinoties ar pirmiedzīvotāju tautu aizsardzību; 

2.  atzīmē, ka zemes sagrābšana nopietni apdraud ne vien pirmiedzīvotāju tautas, bet arī 

visu cilvēci kopumā; uzsver, ka nedrīkst liegt attiecīgajām tautām iespēju aizstāvēt savu 

zemi ar atbilstošiem tiesiskiem līdzekļiem; 

3.  ir pārliecināts, ka tad, ja korporatīva sociāla atbildība tiek pieprasīta tikai no Eiropas 

uzņēmumiem, tas dod priekšrocības šo uzņēmumu starptautiskajiem konkurentiem, jo 

īpaši konkurentiem no ASV un Ķīnas; 

4.  atgādina, ka arī Eiropas tautas ir pirmiedzīvotāju tautas; norāda, ka Eiropas Savienībai 

vajadzētu izvērtēt, kā tās īstenotā politika ietekmē Eiropas tautu tiesības uz vēsturisku 

nepārtrauktību; 

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 

priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 

jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam un ES delegācijām. 

Or. fr 


