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Изменение  2 

Морис Понга 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Танзания, по-специално въпроса за заграбването на земя 

Предложение за обща резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

А. като има предвид, че най-важните 

предизвикателства на 21-ви век – 

продоволствената сигурност, 

недостигът на енергия, недостигът на 

вода, градският растеж и прирастът на 

населението, влошаването на околната 

среда, изменението на климата, 

природните бедствия и нестабилността 

на държавите – са свързани с въпросите 

за поземленото управление, като 

засилват необходимостта 

широкообхватната поземлена реформа и 

гарантирането на поземлените права да 

бъдат определени като приоритет;  

А. като има предвид, че най-важните 

предизвикателства на 21-ви век – 

продоволствената сигурност, 

недостигът на енергия, недостигът на 

вода, градският растеж и прирастът на 

населението, влошаването на околната 

среда, изменението на климата, 

природните бедствия и нестабилността 

на държавите – са свързани с въпросите 

за управлението на земята, като 

засилват необходимостта 

широкообхватната поземлена реформа и 

гарантирането на правата на 

поземлена собственост и земеделска 

структура да бъдат определени като 

приоритет;  

Or. en 
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Изменение  3 

Морис Понга 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Танзания, по-специално въпроса за заграбването на земя 

Предложение за обща резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

М. като има предвид, че в рамката и 

насоките в областта на поземлената 

политика в Африка се призовава към 

зачитане на правата на човека на 

общностите, включително зачитане на 

обичайните поземлени права и 

свързаните със земята ресурси;  

М. като има предвид, че в рамката и 

насоките в областта на поземлената 

политика в Африка се призовава към 

зачитане на правата на човека на 

общностите, включително зачитане на 

обичайните права на поземлена 

собственост и земеделска структура 

и свързаните със земята ресурси;  

Or. en 



 

AM\1053693BG.doc PE552.221v01-00 } 

 PE552.240v01-00 } 

 PE552.244v01-00 } 

 PE552.246v01-00 } 

 PE552.247v01-00 } 

 PE552.249v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.3.2015  B8-0242/2015 }  

 B8-0261/2015 }  

 B8-0265/2015 }  

 B8-0267/2015 }  

 B8-0268/2015 }  

 B8-0270/2015 } RC1/Am. 4 

Изменение  4 

Морис Понга 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Танзания, по-специално въпроса за заграбването на земя 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. осъжда по-специално действия, които 

не признават легитимността на режима 

на обичайното право, което предоставя 

законни права на лица и общности и 

предотвратява лишаването от 

поземлени права и злоупотребите с тях, 

които са особено разпространени сред 

африканските общности; 

2. осъжда по-специално действия, които 

не признават легитимността на режима 

на обичайното право, което предоставя 

законни права на лица и общности и 

предотвратява лишаването от права на 

поземлена собственост и земеделска 

структура и злоупотребите с тях, които 

са особено разпространени сред 

африканските общности; 

Or. en 
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Изменение  5 

Морис Понга 

от името на групата PPE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Танзания, по-специално въпроса за заграбването на земя 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. призовава танзанийското 

правителство да приложи незабавно 

VGGT и да гарантира действителна 

защитимост по съдебен ред на правата, 

залегнали в тях; да спазва първия 

основен принцип от ръководните 

принципи за широкомащабните 

инвестиции в областта на 

земеползването в Африка, който 

включва зачитането на правата на 

човека на общностите и обичайните 

права върху земята и допринася за 

отговорното управление на земята и 

наземни ресурси в съответствие с 

принципите на правовата държава; а 

също и да подобри поземлените права 

на жените, които съставляват поне 

половината от работната сила в 

селското стопанство и търговията, но 

чийто достъп до права на собственост и 

услугите, които придружават тези права 

(напр. достъп до банки и участието в 

сдружения) продължава да бъде 

проблематичен, както и поземлените 

3. призовава танзанийското 

правителство да приложи незабавно 

VGGT и да гарантира действителна 

защитимост по съдебен ред на правата, 

залегнали в тях; да спазва първия 

основен принцип от ръководните 

принципи за широкомащабните 

инвестиции в областта на 

земеползването в Африка, който 

включва зачитането на правата на 

човека на общностите и обичайните 

права на поземлена собственост и 

земеделска структура и допринася за 

отговорното управление на земята и 

наземни ресурси в съответствие с 

принципите на правовата държава; а 

също и да подобри правата на 

поземлена собственост и земеделска 

структура на жените, които 

съставляват поне половината от 

работната сила в селското стопанство и 

търговията, но чийто достъп до права на 

собственост и услугите, които 

придружават тези права (напр. достъп 
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права на уязвимите общности и 

социални групи, като например 

скотовъдните общности; 

до банки и участието в сдружения) 

продължава да бъде проблематичен, 

както и поземлените права на уязвимите 

общности и социални групи, като 

например скотовъдните общности; 

Or. en 

 

 


