
 

AM\1053693PT.doc  PE552.221v01-00 }  
 PE552.240v01-00 }  
 PE552.244v01-00 }  
 PE552.246v01-00 }  
 PE552.247v01-00 }  
 PE552.249v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

11.3.2015  B8-0242/2015 }  
 B8-0261/2015 }  
 B8-0265/2015 }  
 B8-0267/2015 }  
 B8-0268/2015 }  
 B8-0270/2015 } RC1/Alt. 2 

Alteração  2 

Maurice Ponga 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Tanzânia, nomeadamente a questão da apropriação de terras 

Proposta de resolução comum 

Considerando A 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

A. Considerando que os principais desafios 
do século XXI – segurança alimentar, 
escassez de energia, falta de água, 
crescimento urbano e demográfico, 
degradação ambiental, alterações 
climáticas, catástrofes naturais e 
fragilidade dos países – estão todos 
relacionados com questões de governação 
fundiária, o que reforça a necessidade de 
dar primazia a uma reforma fundiária 
global e de assegurar os direitos fundiários;  

A. Considerando que os principais desafios 
do século XXI – segurança alimentar, 
escassez de energia, falta de água, 
crescimento urbano e demográfico, 
degradação ambiental, alterações 
climáticas, catástrofes naturais e 
fragilidade dos países – estão todos 
relacionados com questões de governação 
fundiária, o que reforça a necessidade de 
dar primazia a uma reforma fundiária 
global e de assegurar os direitos de 
propriedade e de estrutura fundiários; 

Or. en 
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Alteração  3 

Maurice Ponga 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Tanzânia, nomeadamente a questão da apropriação de terras 

Proposta de resolução comum 

Considerando M 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

M. Considerando que o Quadro e as 
Orientações em matéria de políticas 
fundiárias em África apelam ao respeito 
pelos direitos humanos das comunidades, 
incluindo os direitos fundiários 
consuetudinários e os recursos 
relacionados com os terrenos;  

M. Considerando que o Quadro e as 
Orientações em matéria de políticas 
fundiárias em África apelam ao respeito 
pelos direitos humanos das comunidades, 
incluindo os direitos de propriedade e de 
estrutura fundiários consuetudinários e os 
recursos relacionados com os terrenos;  

Or. en 
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Alteração  4 

Maurice Ponga 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Tanzânia, nomeadamente a questão da apropriação de terras 

Proposta de resolução comum 

N.º 2 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

2. Condena, em especial, as ações que não 
reconhecem a legitimidade das disposições 
de propriedade fundiária consuetudinárias, 
que conferem direitos legais aos indivíduos 
e às comunidades, e evitam as destituições 
e os abusos dos direitos fundiários, 
particularmente predominantes nas 
comunidades africanas;  

2. Condena, em especial, as ações que não 
reconhecem a legitimidade das disposições 
de propriedade fundiária consuetudinárias, 
que conferem direitos legais aos indivíduos 
e às comunidades, e evitam as destituições 
e os abusos dos direitos de propriedade e 
de estrutura fundiários, particularmente 
predominantes nas comunidades africanas;  

Or. en 
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Alteração  5 

Maurice Ponga 

em nome do Grupo PPE 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Tanzânia, nomeadamente a questão da apropriação de terras 

Proposta de resolução comum 

N.º 3 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

3. Insta o Governo da Tanzânia a aplicar 
imediatamente as VGGT e a conceder a 
natureza juridicamente vinculativa dos 
direitos nelas consagrados a defender o 
primeiro princípio fundamental dos 
Princípios orientadores sobre LSLBI, que 
incluem o respeito pelos direitos humanos 
das comunidades e pelos direitos fundiários 
consuetudinários, e que contribuem para a 
governação responsável das terras e dos 
recursos com estas relacionados, em 
conformidade com o primado do direito; e 
a melhorar os direitos fundiários das 
mulheres, que representam pelo menos 
metade da mão de obra na agricultura e no 
comércio, mas cujo acesso ao direito de 
propriedade e aos serviços que 
acompanham esse direito (por exemplo, 
acesso aos bancos e participação em 
associações) continua a ser limitado, bem 
como os direitos fundiários das 
comunidades e dos grupos sociais 
vulneráveis, tais como as comunidades 

3. Insta o Governo da Tanzânia a aplicar 
imediatamente as VGGT e a conceder a 
natureza juridicamente vinculativa dos 
direitos nelas consagrados a defender o 
primeiro princípio fundamental dos 
Princípios orientadores sobre LSLBI, que 
incluem o respeito pelos direitos humanos 
das comunidades e pelos direitos de 
propriedade e de estrutura fundiários 
consuetudinários, e que contribuem para a 
governação responsável das terras e dos 
recursos com estas relacionados, em 
conformidade com o primado do direito; e 
a melhorar os direitos de propriedade e de 
estrutura fundiários das mulheres, que 
representam pelo menos metade da mão de 
obra na agricultura e no comércio, mas 
cujo acesso ao direito de propriedade e aos 
serviços que acompanham esse direito (por 
exemplo, acesso aos bancos e participação 
em associações) continua a ser limitado, 
bem como os direitos fundiários das 
comunidades e dos grupos sociais 
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pastoris;  vulneráveis, tais como as comunidades 
pastoris;  

Or. en 

 
 


