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Módosítás  2 

Maurice Ponga 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a 21. század fı kihívásai – az 

élelmezésbiztonság, az energia- és 

vízszőkösség, a városok és a népesség 

növekedése, a környezetkárosodás, az 

éghajlatváltozás, a természeti katasztrófák 

és az államok sebezhetısége – mind 

összefüggésbe hozhatók a földpolitikai 

kérdésekkel, ami hangsúlyosabbá teszi az 

átfogó földreform és a földterülethez 

főzıdı jogok prioritássá tételének 

szükségességét;  

A. mivel a 21. század fı kihívásai – az 

élelmezésbiztonság, az energia- és 

vízszőkösség, a városok és a népesség 

növekedése, a környezetkárosodás, az 

éghajlatváltozás, a természeti katasztrófák 

és az államok sebezhetısége – mind 

összefüggésbe hozhatók a földpolitikai 

kérdésekkel, ami hangsúlyosabbá teszi az 

átfogó földreform és a földterülethez 

főzıdı és földbirtoklási jogok prioritássá 

tételének szükségességét;  

Or. en 
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Módosítás  3 

Maurice Ponga 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel az afrikai földpolitikára 

vonatkozó keret és iránymutatások 

felszólítanak a közösségek emberi jogainak 

– többek között a szokásjogon alapuló 

földhasználati jogoknak, illetve a 

termıföldhöz kapcsolódó forrásoknak – a 

tiszteletben tartására;  

M. mivel az afrikai földpolitikára 

vonatkozó keret és iránymutatások 

felszólítanak a közösségek emberi jogainak 

– többek között a szokásjogon alapuló 

földtulajdonjogoknak és földbirtoklási 

jogoknak, illetve a termıföldhöz 

kapcsolódó forrásoknak – a tiszteletben 

tartására;  

Or. en 
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Módosítás  4 

Maurice Ponga 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. különösen elítéli az olyan 

intézkedéseket, amelyek nem ismerik el a 

szokásjogon alapuló fölbirtokrendszerek 

legitimitását, amelyek törvényben elıírt 

jogokat biztosítanak az egyéneknek és a 

közösségeknek, és megakadályozzák a 

földtulajdonjogoktól való megfosztást vagy 

az azokkal való visszaélést, ami különösen 

elterjedt az afrikai közösségekben; 

2. különösen elítéli az olyan 

intézkedéseket, amelyek nem ismerik el a 

szokásjogon alapuló fölbirtokrendszerek 

legitimitását, amelyek törvényben elıírt 

jogokat biztosítanak az egyéneknek és a 

közösségeknek, és megakadályozzák a 

földtulajdonjogoktól és földbirtoklási 

jogoktól való megfosztást vagy az azokkal 

való visszaélést, ami különösen elterjedt az 

afrikai közösségekben; 

Or. en 
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Módosítás  5 

Maurice Ponga 

a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. felhívja a tanzániai kormányt, hogy 

haladéktalanul hajtsa végre a földmővelés, 

a halászat és az erdıgazdálkodás 

felelısségteljes irányítására vonatkozó 

önkéntes iránymutatásokat (VGGT) és 

biztosítsa az abban elıírt jogok 

érvényesíthetıségét; felszólítja a tanzániai 

kormányt, hogy tartsa tiszteletben a 

nagymérető szárazföldi beruházásokról 

szóló iránymutatások elsı alapelvét, amely 

magában foglalja a közösségek emberi 

jogainak és a szokásjogon alapuló 

földhasználati jogoknak a tiszteletben 

tartását, és hozzájárul a felelıs föld- és 

szárazföldi erıforrásokkal való 

gazdálkodáshoz a jogállamiság tiszteletben 

tartása mellett; felszólítja a tanzániai 

kormányt, hogy javítsa a mezıgazdasági és 

kereskedelmi munkavállalók legalább felét 

kitevı nık földtulajdonjogait, akiknek a 

tulajdonjogokhoz és a kapcsolódó 

szolgáltatásokhoz (pl. bankokhoz való 

hozzáférés és szervezetekben való 

3. felhívja a tanzániai kormányt, hogy 

haladéktalanul hajtsa végre a földmővelés, 

a halászat és az erdıgazdálkodás 

felelısségteljes irányítására vonatkozó 

önkéntes iránymutatásokat (VGGT) és 

biztosítsa az abban elıírt jogok 

érvényesíthetıségét; felszólítja a tanzániai 

kormányt, hogy tartsa tiszteletben a 

nagymérető szárazföldi beruházásokról 

szóló iránymutatások elsı alapelvét, amely 

magában foglalja a közösségek emberi 

jogainak és a szokásjogon alapuló 

földtulajdonjogoknak és földbirtoklási 

jogoknak a tiszteletben tartását, és 

hozzájárul a felelıs föld- és szárazföldi 

erıforrásokkal való gazdálkodáshoz a 

jogállamiság tiszteletben tartása mellett; 

felszólítja a tanzániai kormányt, hogy 

javítsa a mezıgazdasági és kereskedelmi 

munkavállalók legalább felét kitevı nık 

földtulajdonjogait és földbirtoklási jogait, 

akiknek a tulajdonjogokhoz és a 

kapcsolódó szolgáltatásokhoz (pl. 
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részvétel) való hozzáférése továbbra is 

korlátozott, valamint javítsa a 

kiszolgáltatott közösségek és társadalmi 

csoportok, például a pásztorközösségek 

földtulajdonjogait is; 

bankokhoz való hozzáférés és 

szervezetekben való részvétel) való 

hozzáférése továbbra is korlátozott, 

valamint javítsa a kiszolgáltatott 

közösségek és társadalmi csoportok, 

például a pásztorközösségek 

földtulajdonjogait is; 

Or. en 

 

 


