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Pozměňovací návrh  2 

Maurice Ponga 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Tanzanie, zejména otázka záborů půdy 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že všechny hlavní 

výzvy 21. století – zajišťování potravin, 

nedostatek energií a vody, růst měst a 

počtu obyvatelstva, zhoršování stavu 

životního prostředí, změna klimatu, 

přírodní katastrofy a nestabilita států – 

souvisejí s otázkami správy pozemků, což 

dokládá, že prioritou musí být komplexní 

pozemková reforma a zabezpečení práv k 

půdě;  

A. vzhledem k tomu, že všechny hlavní 

výzvy 21. století – zajišťování potravin, 

nedostatek energií a vody, růst měst a 

počtu obyvatelstva, zhoršování stavu 

životního prostředí, změna klimatu, 

přírodní katastrofy a nestabilita států – 

souvisejí s otázkami správy pozemků, což 

dokládá, že prioritou musí být komplexní 

pozemková reforma a zabezpečení 

vlastnických práv k půdě a práv týkajících 

se držby půdy;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Maurice Ponga 
za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

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

Tanzanie, zejména otázka záborů půdy 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že rámec a pokyny 

Africké unie pro pozemkovou politiku v 

Africe požadují, aby byla respektována 

lidská práva komunit, včetně zvykových 

práv k půdě a ke zdrojům spojeným s 

půdou;  

M. vzhledem k tomu, že rámec a pokyny 

Africké unie pro pozemkovou politiku v 

Africe požadují, aby byla respektována 

lidská práva komunit, včetně zvykových 

vlastnických práv k půdě a práv týkajících 

se držby půdy a ke zdrojům spojeným s 

půdou;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Maurice Ponga 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Tanzanie, zejména otázka záborů půdy 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zejména odsuzuje kroky, které 

neuznávají platnost zvykové držby půdy, 

která zakládá zákonná práva pro 

jednotlivce a komunity a brání 

vyvlastňování a zneužívání práv k půdě, 

což jsou případy, které jsou obzvláště časté 

mezi africkými komunitami; 

2. zejména odsuzuje kroky, které 

neuznávají platnost zvykové držby půdy, 

která zakládá zákonná práva pro 

jednotlivce a komunity a brání 

vyvlastňování a zneužívání vlastnických 

práv k půdě a práv týkajících se držby 

půdy, což jsou případy, které jsou 

obzvláště časté mezi africkými 

komunitami; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Maurice Ponga 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Tanzanie, zejména otázka záborů půdy 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá tanzanskou vládu, aby okamžitě 

začala uplatňovat pokyny VGGT a učinila 

práva v nich zakotvená fakticky právně 

vymahatelnými; aby dodržovala první 

základní zásadu hlavních zásad LSLBI, 

která zahrnuje respektování lidských práv 

komunit a zvykových práv k půdě a 

přispívá k zodpovědné správě půdního 

fondu a zdrojů spojených s půdou v 

souladu s principem právního státu; a aby 

zlepšila práva k půdě pro ženy, které činí 

nejméně polovinu pracovní síly v 

zemědělství a v obchodování s produkty, 

jejich přístup k vlastnickým právům a 

službám, které tato práva provázejí (např. 

přístup k bankovním účtům a účast ve 

sdruženích), je však stále omezený, a také 

práva k půdě pro ohrožené komunity a 

sociální skupiny, jako jsou pastevecké 

komunity; 

3. vyzývá tanzanskou vládu, aby okamžitě 

začala uplatňovat pokyny VGGT a učinila 

práva v nich zakotvená fakticky právně 

vymahatelnými; aby dodržovala první 

základní zásadu hlavních zásad LSLBI, 

která zahrnuje respektování lidských práv 

komunit a zvykových vlastnických práv k 

půdě a práv týkajících se držby půdy a 

přispívá k zodpovědné správě půdního 

fondu a zdrojů spojených s půdou v 

souladu s principem právního státu; a aby 

zlepšila vlastnická práva k půdě a práva 

týkající se držby půdy pro ženy, které činí 

nejméně polovinu pracovní síly v 

zemědělství a v obchodování s produkty, 

jejich přístup k vlastnickým právům a 

službám, které tato práva provázejí (např. 

přístup k bankovním účtům a účast ve 

sdruženích), je však stále omezený, a také 

práva k půdě pro ohrožené komunity a 

sociální skupiny, jako jsou pastevecké 

komunity; 
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