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Poprawka  2 

Maurice Ponga 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe najwaŜniejsze 

wyzwania XXI wieku, tj. 

bezpieczeństwo Ŝywnościowe, 

niedobór energii, niedobór wody, 

rozrost miast i wzrost liczebności 

populacji, degradacja środowiska 

naturalnego, zmiana klimatu, klęski 

Ŝywiołowe i niestabilność państwa są 

związane z problemami w zakresie 

zarządzania gruntami, co sprawia, Ŝe 

kompleksowa reforma rolna i 

zabezpieczenia praw do gruntów 

wymagają priorytetowego 

potraktowania;  

A. mając na uwadze, Ŝe najwaŜniejsze 

wyzwania XXI wieku, tj. bezpieczeństwo 

Ŝywnościowe, niedobór energii, niedobór 

wody, rozrost miast i wzrost liczebności 

populacji, degradacja środowiska 

naturalnego, zmiana klimatu, klęski 

Ŝywiołowe i niestabilność państwa są 

związane z problemami w zakresie 

zarządzania gruntami, co sprawia, Ŝe 

kompleksowa reforma rolna i 

zabezpieczenia praw własności gruntów i 

gospodarowania nimi wymagają 

priorytetowego potraktowania;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Maurice Ponga 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, Ŝe w strategii 

ramowej i wytycznych w sprawie 

polityki gruntowej w Afryce wezwano 

do poszanowania praw człowieka 

przynaleŜnych społecznościom, w tym 

do poszanowania zwyczajowych praw 

do ziemi i zasobów związanych z 

ziemią;  

M. mając na uwadze, Ŝe w strategii 

ramowej i wytycznych w sprawie polityki 

gruntowej w Afryce wezwano do 

poszanowania praw człowieka przynaleŜ 

nich społecznościom, w tym do 

poszanowania zwyczajowych praw 

własności gruntów i zasobów związanych 

z ziemią oraz praw do gospodarowania 

nimi;  

Or. en 
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Poprawka  4 

Maurice Ponga 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. potępia w szczególności działania, w 

których nie uznaje się zasadności 

zwyczajowych tytułów prawnych do 

ziemi, przyznających prawa ustawowe 

osobom lub społecznościom oraz 

zapobiegających wywłaszczaniu i 

naduŜyciom w dziedzinie praw do 

ziemi, pamiętając, Ŝe takie tytuły 

prawne są szczególnie powszechne w 

społecznościach afrykańskich; 

 

2. potępia w szczególności działania, w 

których nie uznaje się zasadności 

zwyczajowych tytułów prawnych do ziemi, 

przyznających prawa ustawowe osobom 

lub społecznościom oraz zapobiegających 

wywłaszczaniu i naduŜyciom w dziedzinie 

praw własności gruntów i 

gospodarowania nimi, pamiętając, Ŝe takie 

tytuły prawne są szczególnie powszechne 

w społecznościach afrykańskich; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Maurice Ponga 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Tanzania, w szczególności kwestia zawłaszczania ziemi 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. wzywa rząd Tanzanii do 

natychmiastowego wdroŜenia 

dobrowolnych wytycznych dotyczących 

odpowiedzialnego zarządzania własnością 

ziemi, łowisk i lasów (VGGT) oraz do 

zapewnienia moŜliwości skutecznego 

dochodzenia przed sądem wynikających z 

nich praw; wzywa do przestrzegania 

pierwszej podstawowej reguły 

przewodnich zasad dotyczących wielkich 

inwestycji gruntowych w Afryce (LSLBI), 

która obejmuje przestrzeganie praw 

człowieka społeczności i zwyczajowych 

praw gruntowych oraz przyczynia się do 

odpowiedzialnego zarządzania gruntami i 

zasobami gruntowymi zgodnie z zasadą 

praworządności; wzywa do poprawy stanu 

praw własności gruntów przysługujących 

kobietom, które stanowią co najmniej 

połowę siły roboczej w rolnictwie i handlu, 

ale których dostęp do praw własności i do 

usług towarzyszących takim prawom (np. 

dostęp do banków i udziału w 

stowarzyszeniach) pozostaje ograniczony, 

3. wzywa rząd Tanzanii do 

natychmiastowego wdroŜenia 

dobrowolnych wytycznych dotyczących 

odpowiedzialnego zarządzania własnością 

ziemi, łowisk i lasów (VGGT) oraz do 

zapewnienia moŜliwości skutecznego 

dochodzenia przed sądem wynikających z 

nich praw; wzywa do przestrzegania 

pierwszej podstawowej reguły 

przewodnich zasad dotyczących wielkich 

inwestycji gruntowych w Afryce (LSLBI), 

która obejmuje przestrzeganie praw 

człowieka społeczności i zwyczajowych 

praw własności gruntów i 

gospodarowania nimi oraz przyczynia się 

do odpowiedzialnego zarządzania gruntami 

i zasobami gruntowymi zgodnie z zasadą 

praworządności; wzywa do poprawy stanu 

praw własności gruntów i gospodarowania 

nimi przysługujących kobietom, które 

stanowią co najmniej połowę siły roboczej 

w rolnictwie i handlu, ale których dostęp 

do praw własności i do usług 

towarzyszących takim prawom (np. dostęp 
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a takŜe do poprawy stanu praw do gruntów 

przysługujących społecznościom i grupom 

społecznym znajdującym się w 

najtrudniejszym połoŜeniu, takim jak 

społeczności pasterskie; 

do banków i udziału w stowarzyszeniach) 

pozostaje ograniczony, a takŜe do poprawy 

stanu praw do gruntów przysługujących 

społecznościom i grupom społecznym 

znajdującym się w najtrudniejszym 

połoŜeniu, takim jak społeczności 

pasterskie; 

Or. en 

 

 


