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Amendamentul 2 

Maurice Ponga 

în numele Grupului PPE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
Tanzania, în special problema acaparării terenurilor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât principalele provocări ale 
secolului al XXI-lea - securitatea 

alimentară, insuficiența resurselor 
energetice, penuria de apă, dezvoltarea 
orașelor și creșterea populației, degradarea 

mediului, schimbările climatice, 
catastrofele naturale și fragilitatea statelor - 
au legătură cu problemele de guvernanță 
funciară, devenind din ce în ce mai necesar 
să se acorde prioritate unei reforme 

funciare cuprinzătoare și să se garanteze 
drepturile funciare;  

A. întrucât principalele provocări ale 
secolului al XXI-lea - securitatea 

alimentară, insuficiența resurselor 
energetice, penuria de apă, dezvoltarea 
orașelor și creșterea populației, degradarea 

mediului, schimbările climatice, 
catastrofele naturale și fragilitatea statelor - 
au legătură cu problemele de guvernanță 
funciară, devenind din ce în ce mai necesar 
să se acorde prioritate unei reforme 

funciare cuprinzătoare și să se garanteze 
drepturile de proprietate funciară;  
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Amendamentul 3 

Maurice Ponga 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Tanzania, în special problema acaparării terenurilor 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul M 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât Cadrul și orientările privind 

politica terenurilor în Africa solicită 
respectarea drepturilor omului ale 
comunităților, inclusiv respectarea 

drepturilor funciare cutumiare și a 
resurselor legate de terenuri;  

M. întrucât Cadrul și orientările privind 

politica terenurilor în Africa solicită 
respectarea drepturilor omului ale 
comunităților, inclusiv respectarea 

drepturilor de proprietate funciară 
cutumiare și a resurselor legate de terenuri;  

Or. en 
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Amendamentul 4 

Maurice Ponga 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Tanzania, în special problema acaparării terenurilor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. condamnă mai ales acțiunile care nu 

recunosc legitimitatea acordurilor privind 
drepturile de proprietate cutumiare, care 
asigură drepturile statutare ale persoanelor 

și comunităților și împiedică deposedarea 
și abuzurile de drepturi funciare, care sunt 
întâlnite cel mai frecvent în comunitățile 
africane; 

2. condamnă mai ales acțiunile care nu 

recunosc legitimitatea acordurilor privind 
drepturile de proprietate cutumiare, care 
asigură drepturile statutare ale persoanelor 

și comunităților și împiedică deposedarea 
și abuzurile de drepturi de proprietate 
funciară, care sunt întâlnite cel mai 
frecvent în comunitățile africane; 

Or. en 
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Amendamentul 5 

Maurice Ponga 
în numele Grupului PPE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Tanzania, în special problema acaparării terenurilor 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. invită guvernul Tanzaniei să pună în 

aplicare imediat VGGT și să permită 
invocarea efectivă în justiție a drepturilor 
prevăzute în acestea; să respecte primul 

principiu fundamental din Principiile 
orientative privind LSLBI, care include 
respectarea drepturilor omului în cazul 
comunităților și a drepturilor funciare 
cutumiare și contribuie la guvernanța 

responsabilă a proprietății funciare și a 
resurselor terestre, în conformitate cu statul 
de drept; să îmbunătățească, de asemenea, 

drepturile funciare ale femeilor, care 
reprezintă cel puțin jumătate din forța de 

muncă din agricultură și comerț, dar al 
căror acces la drepturi de proprietate și la 
serviciile care însoțesc aceste drepturi (de 

ex. accesul la bănci și participarea la 
asociații) rămâne limitat, precum și situația 

drepturilor funciare ale comunităților 
vulnerabile și ale grupurilor sociale, cum ar 
fi comunitățile pastorale;  

3. invită guvernul Tanzaniei să pună în 

aplicare imediat VGGT și să permită 
invocarea efectivă în justiție a drepturilor 
prevăzute în acestea; să respecte primul 

principiu fundamental din Principiile 
orientative privind LSLBI, care include 
respectarea drepturilor omului în cazul 
comunităților și a drepturilor de proprietate 
funciară cutumiare și contribuie la 

guvernanța responsabilă a proprietății 
funciare și a resurselor terestre, în 
conformitate cu statul de drept; să 

îmbunătățească, de asemenea, drepturile de 
proprietate funciară ale femeilor, care 

reprezintă cel puțin jumătate din forța de 
muncă din agricultură și comerț, dar al 
căror acces la drepturi de proprietate și la 

serviciile care însoțesc aceste drepturi (de 
ex. accesul la bănci și participarea la 

asociații) rămâne limitat, precum și situația 
drepturilor funciare ale comunităților 
vulnerabile și ale grupurilor sociale, cum ar 

fi comunitățile pastorale;  
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