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BG Единство в многообразието BG 

23.11.2016  B8-1260/2016 }  

 B8-1262/2016 }  

 B8-1265/2016 }  

 B8-1268/2016 }  

 B8-1271/2016 }  

 B8-1274/2016 }  

 B8-1275/2016 } RC1/Am. 1 

Изменение  1 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, 

Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до 

Сул, Бразилия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф Е a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  Еа. като има предвид, че 

международни дружества, по-

специално от сектора на селското 

стопанство, дърводобива и 

енергийната промишленост, изиграха 

значителна роля за придобиването на 

големи земни площи в Бразилия, и че 

международните финансови 

институции участваха във 

финансирането на широкомащабни 

сделки със земя в страната, което 

може да е оказало отрицателно 

въздействие върху околната среда и 

върху правата на хората, най-вече 

правото на собственост на земя; 

Or. en 
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23.11.2016  B8-1260/2016 }  

 B8-1262/2016 }  

 B8-1265/2016 }  

 B8-1268/2016 }  

 B8-1271/2016 }  

 B8-1274/2016 }  

 B8-1275/2016 } RC1/Am. 2 

Изменение  2 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, 

Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до 

Сул, Бразилия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. признава дългогодишното 

партньорство между ЕС и Бразилия, 

което се гради на взаимно доверие и 

зачитане на демократичните принципи и 

ценности; поздравява правителството на 

Бразилия за постигнатия напредък по 

въпроси като конструктивната роля на 

националната фондация за подкрепа на 

коренното население FUNAI, 

поредицата от решения на Федералния 

върховен съд за предотвратяване на 

изселванията, различните усилия за 

прилагане на диференцирани услуги в 

областта на здравеопазването и 

образованието, значителните 

постижения по отношение на 

обозначаването на сухопътните граници 

в района на река Амазонка, 

организирането на първата национална 

1. признава дългогодишното 

партньорство между ЕС и Бразилия, 

което се гради на взаимно доверие и 

зачитане на демократичните принципи и 

ценности; поздравява правителството на 

Бразилия за постигнатия напредък по 

въпроси като конструктивната роля на 

националната фондация за подкрепа на 

коренното население FUNAI, 

поредицата от решения на Федералния 

върховен съд за предотвратяване на 

изселванията, различните усилия за 

прилагане на диференцирани услуги в 

областта на здравеопазването и 

образованието, значителните 

постижения по отношение на 

обозначаването на сухопътните граници 

в района на река Амазонка, 

организирането на първата национална 
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конференция по въпросите на 

политиката по отношение на коренното 

население и създаването на Национален 

съвет за политика по отношение на 

коренното население; 

конференция по въпросите на 

политиката по отношение на коренното 

население и създаването на Национален 

съвет за политика по отношение на 

коренното население; изразява обаче 

дълбоката си загриженост във връзка 

с влошаването на правата на човека в 

Бразилия през последните месеци; 

осъжда зачестяването на 

нападенията и засилващата се 

тенденция за криминализация на 

защитниците на правата на човека, 

на коренното население, студентите 

и социалните движения, като 

например движението на 

безземлените земеделски работници, 

когато защитават своите права; 

Or. en 
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 B8-1262/2016 }  

 B8-1265/2016 }  

 B8-1268/2016 }  

 B8-1271/2016 }  

 B8-1274/2016 }  

 B8-1275/2016 } RC1/Am. 3 

Изменение  3 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, 

Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до 

Сул, Бразилия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

4. припомня на бразилските органи, че 

носят отговорност за спазването и 

пълното прилагане на разпоредбите на 

конституцията на Бразилия, свързани 

със защитата на личните права и на 

правата на малцинствата и на 

беззащитните етнически групи, по 

отношение на населението гуарани-

кайова; 

4. припомня на бразилските органи, че 

носят отговорност за спазването и 

пълното прилагане на разпоредбите на 

конституцията на Бразилия, свързани 

със защитата на личните, 

политическите и социалните права и 

на правата на малцинствата и на 

беззащитните етнически групи, по 

отношение на населението гуарани-

кайова; 

Or. en 
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 B8-1262/2016 }  

 B8-1265/2016 }  
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 B8-1271/2016 }  
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Изменение  4 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, 

Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до 

Сул, Бразилия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

10. изразява загриженост във връзка с 

предложеното изменение на 

конституцията 215/2000 (PEC 215), 

което среща ожесточен отпор от страна 

на  коренното население в Бразилия, 

като се има предвид, че ако бъде 

одобрено, то ще застраши поземлените 

права на коренното население; 

10. изразява загриженост във връзка с 

предложеното изменение на 

конституцията 215/2000 (PEC 215), 

което среща ожесточен отпор от страна 

на  коренното население в Бразилия, 

като се има предвид, че ако бъде 

одобрено, то ще застраши поземлените 

права на коренното население, като 

даде възможност на интересите, 

насочени против индианците и 

свързани със сектора на селското 

стопанство, дърводобива, минната и 

енергийната промишленост, да 

попречат на признаването на новите 

територии на коренното население; 

изразява твърдо убеждение, че 

предприятията следва да бъдат 

подвеждани под отговорност за 

екологичните щети и нарушенията 
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на правата на човека, причинени от 

тях, и че ЕС и държавите членки 

следва да защитават този принцип 

като основен принцип, като го 

превърнат в задължителна 

разпоредба във всички търговски 

политики; 

Or. en 
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Изменение  5 

Шабиер Бенито Силуага, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, 

Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно положението на коренното население гуарани-кайова в щата Мато Гросо до 

Сул, Бразилия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  10a. призовава органите да изпълнят 

трите стълба на отговорността за 

защита, както е определено в 

заключителния документ от 

Световната среща на високо равнище 

на ООН от 2005 г. (A/RES/60/1, 

параграфи 140 – 138) и формулирано в 

доклада на генералния секретар от 

2009 г. (A/63/677) относно 

прилагането на принципа за 

отговорност за защита, с оглед да се 

предотврати увеличаването на 

насилието и по-нататъшното 

влошаване на положението на 

коренното население гуарани-кайова; 

Or. en 
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