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Amendement  2 

Maurice Ponga 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Tanzania, met name het probleem van landroof 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de belangrijkste 

uitdagingen van de 21e eeuw, te weten 

voedselzekerheid, energieschaarste, 

watertekorten, de stedelijke groei en de 

bevolkingsaanwas, verslechtering van het 

milieu, klimaatverandering, natuurrampen 

en landen met een zwak staatsbestel, 

verband houden met landbeheerkwesties, 

hetgeen betekent dat vergaande 

landhervormingen en het garanderen van 

landrechten prioriteit moeten krijgen; 

A. overwegende dat de belangrijkste 

uitdagingen van de 21e eeuw, te weten 

voedselzekerheid, energieschaarste, 

watertekorten, de stedelijke groei en de 

bevolkingsaanwas, verslechtering van het 

milieu, klimaatverandering, natuurrampen 

en landen met een zwak staatsbestel, 

verband houden met landbeheerkwesties, 

hetgeen betekent dat vergaande 

landhervormingen en het garanderen van 

landeigendomsrechten prioriteit moeten 

krijgen; 

Or. en 
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Amendement  3 

Maurice Ponga 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Tanzania, met name het probleem van landroof 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat in het kader en de 

richtsnoeren inzake het grondbeleid in 

Afrika wordt opgeroepen tot eerbiediging 

van de mensenrechten van 

gemeenschappen, met inbegrip van de 

naleving van de traditionele landrechten 

en de instandhouding van op land 

gebaseerde hulpbronnen; 

M. overwegende dat in het kader en de 

richtsnoeren inzake het grondbeleid in 

Afrika wordt opgeroepen tot eerbiediging 

van de mensenrechten van 

gemeenschappen, met inbegrip van de 

naleving van de traditionele 

landeigendomsrechten en de 

instandhouding van op land gebaseerde 

hulpbronnen; 

Or. en 
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Amendement  4 

Maurice Ponga 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Tanzania, met name het probleem van landroof 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. veroordeelt in het bijzonder acties die 

geen rekening houden met de legitimiteit 

van op het gewoonterecht gebaseerde 

grondbezitregelingen, waarmee individuele 

personen en gemeenschappen wettelijke 

rechten worden toegekend en wordt 

voorkomen dat landrechten worden 

ontnomen en misbruikt, wat met name 

schering en inslag is in Afrikaanse 

gemeenschappen; 

2. veroordeelt in het bijzonder acties die 

geen rekening houden met de legitimiteit 

van op het gewoonterecht gebaseerde 

grondbezitregelingen, waarmee individuele 

personen en gemeenschappen wettelijke 

rechten worden toegekend en wordt 

voorkomen dat landeigendomsrechten 

worden ontnomen en misbruikt, wat met 

name schering en inslag is in Afrikaanse 

gemeenschappen; 

Or. en 
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Amendement  5 

Maurice Ponga 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Tanzania, met name het probleem van landroof 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. roept de Tanzaniaanse regering op om 

de VGGT onmiddelijk ten uitvoer te 

leggen en te zorgen voor de daadwerkelijke 

rechtsgeldigheid van de daarin omschreven 

rechten; het eerste grondbeginsel van de 

leidende beginselen over LSLBI te 

eerbiedigen, wat de eerbiediging omvat 

van de mensenrechten van 

gemeenschappen en op het gewoonterecht 

gebaseerde landrechten, alsmede een 

verantwoord beheer van land en op land 

gebaseerde hulpbronnen, in 

overeenstemming met de rechtsstaat; en de 

landrechten van vrouwen te versterken, 

die tenminste de helft van de 

beroepsbevolking in de landbouw en de 

handel vormen, maar die slechts beperkt 

toegang hebben tot eigendomsrechten en 

de dienstverlening in verband met die 

rechten (toegang tot banken, deelname aan 

verenigingen), alsmede van kwetsbare 

gemeenschappen en sociale groepen, zoals 

nomadische gemeenschappen; 

3. roept de Tanzaniaanse regering op om 

de VGGT onmiddelijk ten uitvoer te 

leggen en te zorgen voor de daadwerkelijke 

rechtsgeldigheid van de daarin omschreven 

rechten; het eerste grondbeginsel van de 

leidende beginselen over LSLBI te 

eerbiedigen, wat de eerbiediging omvat 

van de mensenrechten van 

gemeenschappen en op het gewoonterecht 

gebaseerde landeigendomsrechten, 

alsmede een verantwoord beheer van land 

en op land gebaseerde hulpbronnen, in 

overeenstemming met de rechtsstaat; en de 

landeigendomsrechten van vrouwen te 

versterken, die tenminste de helft van de 

beroepsbevolking in de landbouw en de 

handel vormen, maar die slechts beperkt 

toegang hebben tot eigendomsrechten en 

de dienstverlening in verband met die 

rechten (toegang tot banken, deelname aan 

verenigingen), alsmede van kwetsbare 

gemeenschappen en sociale groepen, zoals 

nomadische gemeenschappen; 
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Or. en 

 

 


