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Grozījums Nr.  2 

Maurice Ponga 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā visas 21. gadsimta galvenās 
problēmas — uzturdrošību, nepietiekami 
enerăijas krājumi, ūdens trūkums, 
pilsētvides izaugsme un iedzīvotāju skaita 
pieaugums, vides degradēšanās, klimata 
pārmaiĦas, dabas katastrofas un valsts 
trauslumu — ir sasaistītas ar zemes 
pārvaldības jautājumiem, tādējādi 
pastiprinās vajadzība piešėirt prioritāti 
visaptverošai zemes reformai un tiesību uz 
zemi nodrošināšanai;  

A. tā kā visas 21. gadsimta galvenās 
problēmas — uzturdrošību, nepietiekami 
enerăijas krājumi, ūdens trūkums, 
pilsētvides izaugsme un iedzīvotāju skaita 
pieaugums, vides degradēšanās, klimata 
pārmaiĦas, dabas katastrofas un valsts 
trauslumu — ir sasaistītas ar zemes 
pārvaldības jautājumiem, tādējādi 
pastiprinās vajadzība piešėirt prioritāti 
visaptverošai zemes reformai un zemes 
īpašumtiesību un zemes lietošanas tiesību 

nodrošināšanai;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Maurice Ponga 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā satvarā un pamatnostādnēs par 
zemes politiku Āfrikā tiek aicināts ievērot 
vietējo kopienu cilvēktiesības, tostarp uz 
paražām balstītas tiesības uz zemi un ar 
zemi saistītos resursus;  

M. tā kā satvarā un pamatnostādnēs par 
zemes politiku Āfrikā tiek aicināts ievērot 
vietējo kopienu cilvēktiesības, tostarp uz 
paražām zemes īpašumtiesības un zemes 
lietošanas tiesības un ar zemi saistītos 
resursus;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Maurice Ponga 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. nosoda jo īpaši darbības, kas tiek 
veiktas, lai neatzītu par likumīgu uz 
paražām balstītu zemes lietošanas kārtību, 
saskaĦā ar kuru fiziskām personām un 
kopienām piešėir ar likumu noteiktas 
tiesības un tiek novērsta tiesību uz zemi 
atĦemšana un Ĝaunprātīga izmantošana, kas 
ir īpaši izplatīta attiecībā uz kopienām 
Āfrikā; 

2. nosoda jo īpaši darbības, kas tiek 
veiktas, lai neatzītu par likumīgu uz 
paražām balstītu zemes lietošanas kārtību, 
saskaĦā ar kuru fiziskām personām un 
kopienām piešėir ar likumu noteiktas 
tiesības un tiek novērsta zemes 
īpašumtiesību un zemes lietošanas tiesību 
atĦemšana un Ĝaunprātīga izmantošana, kas 
ir īpaši izplatīta attiecībā uz kopienām 
Āfrikā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Maurice Ponga 

PPE grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. aicina Tanzānijas valdību nekavējoties 
īstenot brīvprātīgās pamatnostādnes par 
atbildīgu zemes, zivsaimniecības un mežu 
lietošanas pārvaldību (VGGT) un piešėirt 
tajā paredzētajām tiesībām efektīvu 
piekritību, ievērot pirmo pamatprincipu no 
pamatprincipiem par liela mēroga 
investīcijām zemes platībās Āfrikā, kas 
paredz ievērot vietējo kopienu 
cilvēktiesības un tiesības uz zemi, kas 
balstītas uz paražām, un sekmēt atbildīgu 
zemes un zemes resursu pārvaldību, 
ievērojot tiesiskumu, kā arī uzlabot 
sieviešu tiesības uz zemi, jo viĦas ir vismaz 
puse no darbaspēja lauksaimniecībā un 
tirdzniecībā, bet viĦu piekĜuve tiesībām uz 
zemi un pakalpojumiem, kas saistīti ar 
šādām tiesībām (piem., piekĜuve bankām, 
dalība apvienībās), joprojām ir apgrūtināta, 
un arī neaizsargātu kopienu un sociālo 
grupu, piemēram, lopkopju, tiesības uz 
zemi; 

3. aicina Tanzānijas valdību nekavējoties 
īstenot brīvprātīgās pamatnostādnes par 
atbildīgu zemes, zivsaimniecības un mežu 
lietošanas pārvaldību (VGGT) un piešėirt 
tajā paredzētajām tiesībām efektīvu 
piekritību, ievērot pirmo pamatprincipu no 
pamatprincipiem par liela mēroga 
investīcijām zemes platībās Āfrikā, kas 
paredz ievērot vietējo kopienu 
cilvēktiesības un zemes īpašumtiesības un 
zemes lietošanas tiesības, kas balstītas uz 
paražām, un sekmēt atbildīgu zemes un 
zemes resursu pārvaldību, ievērojot 
tiesiskumu, kā arī uzlabot sieviešu tiesības 
uz zemi, jo viĦas ir vismaz puse no 
darbaspēja lauksaimniecībā un 
tirdzniecībā, bet viĦu piekĜuve zemes 
īpašumtiesības un zemes lietošanas 

tiesības un pakalpojumiem, kas saistīti ar 
šādām tiesībām (piem., piekĜuve bankām, 
dalība apvienībās), joprojām ir apgrūtināta, 
un arī neaizsargātu kopienu un sociālo 
grupu, piemēram, lopkopju, zemes 
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īpašumtiesības un zemes lietošanas 

tiesības; 

Or. en 

 
 


