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Τροπολογία  2 

Maurice Ponga 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τανζανία, και ειδικότερα το πρόβληµα της υφαρπαγής γαιών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες 

προκλήσεις του 21ου αιώνα –η 

επισιτιστική ασφάλεια, η ανεπάρκεια 

ενεργειακών πόρων, η λειψυδρία, η αστική 

ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσµού, η 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η 

κλιµατική µεταβολή, οι φυσικές 

καταστροφές και τα ασταθή κράτη– 

µπορούν όλες να έχουν συσχέτιση µε 

ζητήµατα διαχείρισης της γης, γεγονός που 

επιτείνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα σε µια εκτεταµένη 

µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου 

ιδιοκτησίας και στην προάσπιση των 

δικαιωµάτων εγγείου ιδιοκτησίας· 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες 

προκλήσεις του 21ου αιώνα –η 

επισιτιστική ασφάλεια, η ανεπάρκεια 

ενεργειακών πόρων, η λειψυδρία, η αστική 

ανάπτυξη και η αύξηση του πληθυσµού, η 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η 

κλιµατική µεταβολή, οι φυσικές 

καταστροφές και τα ασταθή κράτη– 

µπορούν όλες να έχουν συσχέτιση µε 

ζητήµατα διαχείρισης της γης, γεγονός που 

επιτείνει την ανάγκη να δοθεί 

προτεραιότητα σε µια εκτεταµένη 

µεταρρύθµιση του καθεστώτος εγγείου 

ιδιοκτησίας και στην προάσπιση των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και χρήσης γης· 
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Τροπολογία  3 

Maurice Ponga 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τανζανία, και ειδικότερα το πρόβληµα της υφαρπαγής γαιών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΓ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο και 

οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής 

για την έγγειο ιδιοκτησία στην Αφρική 

απαιτούν τον σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των κοινοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού των 

εθιµικών δικαιωµάτων εγγείου ιδιοκτησίας 

και εγγείων πόρων· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο και 

οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής 

για την έγγειο ιδιοκτησία στην Αφρική 

απαιτούν τον σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των κοινοτήτων, 

συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού των 

εθιµικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας και 

χρήσης γης και εγγείων πόρων· 
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Τροπολογία  4 

Maurice Ponga 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τανζανία, και ειδικότερα το πρόβληµα της υφαρπαγής γαιών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. καταδικάζει, ειδικότερα, τις ενέργειες 

που δεν αναγνωρίζουν τη νοµιµότητα των 

εθιµικών ρυθµίσεων εγγείου ιδιοκτησίας, 

οι οποίες θεσµοθετούν τα δικαιώµατα των 

ιδιωτών και των κοινοτήτων και 

εµποδίζουν την αφαίρεση και τις 

καταχρήσεις των δικαιωµάτων εγγείου 

ιδιοκτησίας, που είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένα στις αφρικανικές κοινότητες· 

2. καταδικάζει, ειδικότερα, τις ενέργειες 

που δεν αναγνωρίζουν τη νοµιµότητα των 

εθιµικών ρυθµίσεων εγγείου ιδιοκτησίας, 

οι οποίες θεσµοθετούν τα δικαιώµατα των 

ιδιωτών και των κοινοτήτων και 

εµποδίζουν την αφαίρεση και τις 

καταχρήσεις των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

και χρήσης γης, που είναι ιδιαίτερα 

διαδεδοµένα στις αφρικανικές κοινότητες· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Maurice Ponga 

 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Τανζανία, και ειδικότερα το πρόβληµα της υφαρπαγής γαιών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. καλεί την κυβέρνηση της Τανζανίας να 

εφαρµόσει αµέσως το VGGT και να 

προσδώσει αγώγιµο χαρακτήρα στα 

δικαιώµατα που παγιώνονται µε αυτό· να 

σεβαστεί την πρώτη θεµελιώδη αρχή των 

κατευθυντήριων αρχών LSLBI, που 

περιλαµβάνει τον σεβασµό των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων των κοινοτήτων 

και των εθιµικών δικαιωµάτων εγγείου 

ιδιοκτησίας και συµβάλει στην υπεύθυνη 

διακυβέρνηση των γαιών και των εγγείων 

πόρων σύµφωνα µε το κράτος δικαίου· και 

να βελτιώσουν τα δικαιώµατα εγγείου 

ιδιοκτησίας για τις γυναίκες, οι οποίες 

αναλογούν τουλάχιστον στο µισό της 

εργατικής δύναµης στη γεωργία και το 

εµπόριο, αλλά εξακολουθούν να έχουν 

περιορισµένα δικαιώµατα πρόσβασης σε 

ιδιοκτησία και στις υπηρεσίες που 

συνοδεύουν τα δικαιώµατα αυτά (για 

παράδειγµα πρόσβαση σε τράπεζες και 

συµµετοχή σε συλλογικούς φορείς), καθώς 

και τα δικαιώµατα εγγείου ιδιοκτησίας των 

3. καλεί την κυβέρνηση της Τανζανίας να 

εφαρµόσει αµέσως το VGGT και να 

προσδώσει αγώγιµο χαρακτήρα στα 

δικαιώµατα που παγιώνονται µε αυτό· να 

σεβαστεί την πρώτη θεµελιώδη αρχή των 

κατευθυντήριων αρχών LSLBI, που 

περιλαµβάνει τον σεβασµό των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων των κοινοτήτων 

και των εθιµικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

και χρήσης γης και συµβάλει στην 

υπεύθυνη διακυβέρνηση των γαιών και 

των εγγείων πόρων σύµφωνα µε το κράτος 

δικαίου· και να βελτιώσουν τα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας και χρήσης γης για τις 

γυναίκες, οι οποίες αναλογούν 

τουλάχιστον στο µισό της εργατικής 

δύναµης στη γεωργία και το εµπόριο, αλλά 

εξακολουθούν να έχουν περιορισµένα 

δικαιώµατα πρόσβασης σε ιδιοκτησία και 

στις υπηρεσίες που συνοδεύουν τα 

δικαιώµατα αυτά (για παράδειγµα 

πρόσβαση σε τράπεζες και συµµετοχή σε 

συλλογικούς φορείς), καθώς και τα 
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κοινοτήτων και των κοινωνικών οµάδων 

που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως οι 

αγροτικές ή οι ποιµενικές κοινότητες· 

δικαιώµατα εγγείου ιδιοκτησίας των 

κοινοτήτων και των κοινωνικών οµάδων 

που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, όπως οι 

αγροτικές ή οι ποιµενικές κοινότητες· 
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