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Predlog spremembe  1 

Jean-Luc Schaffhauser 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0194/2018 

Francisco Assis 

Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu 

2017/2206(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0194/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o kršitvah pravic domorodnih ljudstev v svetu 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter drugih pogodb in 

instrumentov OZN o človekovih pravicah, zlasti Deklaracije OZN o pravicah 

domorodnih ljudstev, ki jo je generalna skupščina sprejela 13. decembra 2007, 

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 169 o domorodnih 

ljudstvih in plemenih, ki je bila sprejeta 27. junija 1989, 

– ob upoštevanju deklaracije OZN o zagovornikih človekovih pravic iz leta 1998, 

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN št. 69/2 z dne 22. septembra 2014, 

s katero je bil sprejet sklepni dokument s svetovne konference o domorodnih ljudstvih 

iz leta 20141, 

– ob upoštevanju poročila z dne 8. avgusta 2017, ki ga je posebna poročevalka OZN za 

pravice domorodnih ljudstev predložila Svetu OZN za človekove pravice2, 

– ob upoštevanju tega, da odprta medvladna delovna skupina, ki jo je v svoji resoluciji z 

dne 13. oktobra 20153 ustanovil Svet OZN za človekove pravice, pripravlja deklaracijo 

o pravicah kmetov in drugih ljudi, ki delajo na podeželju, 

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je generalna skupščina 

OZN sprejela 25. septembra 2015, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti, sprejete 22. maja 1992, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

                                                 
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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A. ker se ocenjuje, da domorodnim ljudstvom skupaj pripada več kot 370 milijonov ljudi, 

ki živijo v več kot 70 državah po svetu, kar predstavlja približno 5 % skupnega 

svetovnega prebivalstva, in ker obstaja najmanj 5000 različnih domorodnih ljudstev; ker 

se ta ljudstva kljub svoji geografski razpršenosti soočajo s podobnimi grožnjami in 

izzivi; 

B. ker tradicionalna ozemlja domorodnih ljudstev obsegajo približno 22 % zemeljske 

površine in predstavljajo 80 % svetovne biotske raznovrstnosti; ker tropski gozdovi, ki 

jih naseljujejo domorodna ljudstva in lokalne skupnosti, prispevajo k skladiščenju 

najmanj ene četrtine ogljika celotnega tropskega gozdnega bioma; 

C. ker vse večje povpraševanje po naravnih virih in tekmovanje zanje povzročata „naval na 

zemljišča“ na svetovni ravni, ki v nekaterih državah pomeni nevzdržen pritisk na 

ozemlja, ki so jih tradicionalno naseljevali in uporabljali domorodna ljudstva in lokalne 

skupnosti; ker je eden od glavnih razlogov za dolgotrajen konflikt v zvezi s pravico do 

posesti zemljišča in glavni vzrok za onesnaževanje vode in prsti to, da 

živilskopredelovalna, energetska, lesna in rudarska industrija ter druge ekstraktivne 

industrije izkoriščajo te naravne vire, pa tudi javni organi in lokalno prebivalstvo in da 

se izkoriščajo v okviru nezakonitih sečnih ter velikih infrastrukturnih in razvojnih 

projektov; 

D. ker je bil v zadnjih letih zabeležen skrb vzbujajoč porast umorov, napadov in drugih 

oblik nasilja nad zagovorniki človekovih pravic in aktivisti v okviru zagovarjanja pravic 

domorodnih ljudstev in lokalnih skupnosti ter okoljskih in zemljiških pravic; 

1. poziva Unijo, naj ne posega v notranje zadeve držav članic in tretjih držav, ki bi za 

izgovor uporabljale zaščito domorodnih ljudstev; 

2. ugotavlja, da je prilaščanje zemljišč resna grožnja za domorodna ljudstva in za ljudstva 

na splošno; poudarja, da se zadevnim osebam ne bi smela odreči možnosti, da bi z 

ustreznimi pravnimi sredstvi branile svoja zemljišča; 

3. trdi, da je družbena odgovornost podjetij, naložena izključno evropskim podjetjem, 

prednost za njihove mednarodne tekmece, zlasti ameriške in kitajske; 

4. opozarja, da so evropski narodi tudi domorodna ljudstva; opozarja tudi, da bi morala 

Evropska unija preučiti posledice svoje politike za pravico do zgodovinske kontinuitete 

evropskih narodov; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, Evropski službi za zunanje delovanje in delegacijam Evropske unije. 

Or. fr 

 


