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Ændringsforslag  1 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen for Guarani-Kaiowá-samfundet i den brasilianske delstat Mato Grosso Do Sul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt F a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at internationale 

virksomheder, herunder 

landbrugsindustrielle virksomheder, træ- 

og energiindustrien har spillet en 

betydelig rolle i forbindelse med 

storstilede jordopkøb i Brasilien, og at 

internationale finansielle institutioner har 

været involveret i finansiering af 

storstilede jordhandler i landet, som kan 

have haft en negativ indvirkning på 

miljøet og på borgernes rettigheder, 

navnlig ejendomsretten til jord; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen for Guarani-Kaiowá-samfundet i den brasilianske delstat Mato Grosso Do Sul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. anerkender det langvarige partnerskab 

mellem EU og Brasilien, der er bygget på 

gensidig tillid og respekt for de 

demokratiske principper og værdier; roser 

den brasilianske regering for fremskridt i 

spørgsmål såsom FUNAI's konstruktive 

rolle, en række afgørelser fra den føderale 

højesteret for at forhindre 

tvangsforflyttelser, flere bestræbelser på at 

indføre differentierede tjenester inden for 

sundhed og uddannelse, de betydelige 

fremskridt i forhold til jordafgrænsning i 

Amazonområdet, tilrettelæggelsen af den 

første nationale konference om politik for 

det oprindelige folk og oprettelsen af et 

nationalt råd for politik for det oprindelige 

folk; 

1. anerkender det langvarige partnerskab 

mellem EU og Brasilien, der er bygget på 

gensidig tillid og respekt for de 

demokratiske principper og værdier; roser 

den brasilianske regering for fremskridt i 

spørgsmål såsom FUNAI's konstruktive 

rolle, en række afgørelser fra den føderale 

højesteret for at forhindre 

tvangsforflyttelser, flere bestræbelser på at 

indføre differentierede tjenester inden for 

sundhed og uddannelse, de betydelige 

fremskridt i forhold til jordafgrænsning i 

Amazonområdet, tilrettelæggelsen af den 

første nationale konference om politik for 

det oprindelige folk og oprettelsen af et 

nationalt råd for politik for det oprindelige 

folk; er imidlertid dybt bekymret over 

forværringen af 

menneskerettighedssituationen i Brasilien 

i de seneste måneder; fordømmer 
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stigningen i antallet af angreb og den 

voksende tendens til kriminalisering af 

menneskerettighedsforkæmpere, 

oprindelige folk, studerende og sociale 

bevægelser – som MST – når de forsvarer 

deres rettigheder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen for Guarani-Kaiowá-samfundet i den brasilianske delstat Mato Grosso Do Sul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. minder de brasilianske myndigheder om 

deres ansvar med hensyn til fuldt ud at 

opretholde og anvende bestemmelserne i 

den brasilianske forfatning om beskyttelse 

af individets rettigheder og 

minoritetsrettigheder og forsvarsløse 

etniske grupper for så vidt angår Guarani-

Kaiowá-befolkningen; 

4. minder de brasilianske myndigheder om 

deres ansvar med hensyn til fuldt ud at 

opretholde og anvende bestemmelserne i 

den brasilianske forfatning om beskyttelse 

af individets rettigheder, politiske og 

sociale rettigheder og minoritetsrettigheder 

og forsvarsløse etniske grupper for så vidt 

angår Guarani-Kaiowá-befolkningen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen for Guarani-Kaiowá-samfundet i den brasilianske delstat Mato Grosso Do Sul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. er bekymret over den foreslåede 

forfatningsmæssige ændring 215/2000 

(PEC 215), som brasilianske oprindelige 

folk er stærke modstandere af, idet den, 

hvis den godkendes, vil true oprindelige 

folks rettigheder til landområder; 

10. er bekymret over den foreslåede 

forfatningsmæssige ændring 215/2000 

(PEC 215), som brasilianske oprindelige 

folk er stærke modstandere af, idet den, 

hvis den godkendes, vil true oprindelige 

folks rettigheder til landområder ved at 

gøre det muligt for antiindianer-

interesser, der er knyttet til 

landbrugsindustrielle virksomheder og 

træ-, mine- og energiindustrierne, at 

blokere anerkendelsen af nye 

landområder for oprindelige folk; er 

stærkt af den mening, at virksomhederne 

bør holdes ansvarlige for eventuelle 

miljøskader og krænkelser af 

menneskerettighederne, som de er 

ansvarlige for, og at EU og 

medlemsstaterne bør fastholde dette som 

et grundlæggende princip ved at gøre det 

til en bindende bestemmelse i alle 
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handelspolitikker; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kostadinka 

Kuneva, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen for Guarani-Kaiowá-samfundet i den brasilianske delstat Mato Grosso Do Sul 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  10a. opfordrer myndighederne til at 

opfylde de tre søjler af pligten til 

beskyttelse, som fastsat i slutdokumentet 

fra FN's verdenstopmøde i 2005 

(A/RES/60/1, punkt 138-140) og 

formuleret i generalsekretærens rapport 

fra 2009 (A/63/677) om gennemførelse af 

pligten til beskyttelse), med henblik på at 

forhindre stigende vold og yderligere 

forværring af situationen for Guarani-

Kaiowa-folket; 

Or. en 

 

 


