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Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a brazíliai Mato Grosso do Sul államban élő Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Fa. mivel nemzetközi vállalatok –  

amelyek főként a mezőgazdasági,  faipari 

és energiaágazatban tevékenykednek – 

jelentős szerepet játszottak a nagy 

földterületek felvásárlásában Brazíliában, 

és mivel nemzetközi pénzügyi intézmények 

nagyméretű földterületre vonatkozó 

megállapodások finanszírozásában vettek 

részt az országban, ami kedvezőtlen hatást 

gyakorolhatott a környezet és az emberek 

jogai, és különösen a földhöz való jogok 

tekintetében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

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 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a brazíliai Mato Grosso do Sul államban élő Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. elismeri az EU és Brazília között régóta 

fennálló partnerséget, amely a kölcsönös 

bizalmon és a demokratikus elvek és 

értékek tiszteletén alapul; elismerését fejezi 

ki a brazil kormánynak olyan ügyek terén 

tett előrelépésekért, mint a FUNAI 

konstruktív szerepe, a Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróságnak a kilakoltatások 

megakadályozását célzó számos 

határozata, számos erőfeszítés differenciált 

szolgáltatások végrehajtására az 

egészségügy és az oktatás területén, 

jelentős eredmények a földek 

elhatárolásával kapcsolatban az Amazonas 

térségében, az az őslakosokkal kapcsolatos 

politikáról szóló, első nemzeti konferencia 

megrendezése és az őslakosokkal 

kapcsolatos politikára vonatkozó nemzeti 

tanács létrehozása; 

1. elismeri az EU és Brazília között régóta 

fennálló partnerséget, amely a kölcsönös 

bizalmon és a demokratikus elvek és 

értékek tiszteletén alapul; elismerését fejezi 

ki a brazil kormánynak olyan ügyek terén 

tett előrelépésekért, mint a FUNAI 

konstruktív szerepe, a Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróságnak a kilakoltatások 

megakadályozását célzó számos 

határozata, számos erőfeszítés differenciált 

szolgáltatások végrehajtására az 

egészségügy és az oktatás területén, 

jelentős eredmények a földek 

elhatárolásával kapcsolatban az Amazonas 

térségében, az az őslakosokkal kapcsolatos 

politikáról szóló, első nemzeti konferencia 

megrendezése és az őslakosokkal 

kapcsolatos politikára vonatkozó nemzeti 

tanács létrehozása; ugyanakkor mélységes 

aggodalommal tölti el az emberi jogok 
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helyzetének az elmúlt hónapokban 

tapasztalt romlása Brazíliában; elítéli a 

jogaikért kiálló emberi jogi jogvédők, 

őslakos népek, diákok és szociális 

mozgalmak – így az MST (a földdel nem 

rendelkező mezőgazdasági munkavállalók 

mozgalma) – elleni fokozódó 

támadásokat, illetve az érintettek 

kriminalizálásának növekvő tendenciáját; 

Or. en 



 

AM\1110592HU.docx PE593.694v01-00 } 

 PE593.696v01-00 } 

 PE593.699v01-00 } 

 PE593.702v01-00 } 

 PE593.705v01-00 } 

 PE593.708v01-00 } 

 PE593.709v01-00 } RC1 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

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. 3 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a brazíliai Mato Grosso do Sul államban élő Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. emlékezteti a brazil hatóságokat a brazil 

alkotmány az egyéni jogok védelméről és a 

kisebbségek és védtelen etnikai csoportok 

jogairól szóló rendelkezéseinek a Guarani-

Kaiowá lakosság vonatkozásában való 

maradéktalan fenntartása és alkalmazása 

tekintetében fennálló felelősségükre; 

4. emlékezteti a brazil hatóságokat a brazil 

alkotmány az egyéni, politikai és szociális 

jogok védelméről és a kisebbségek és 

védtelen etnikai csoportok jogairól szóló 

rendelkezéseinek a Guarani-Kaiowá 

lakosság vonatkozásában való 

maradéktalan fenntartása és alkalmazása 

tekintetében fennálló felelősségükre; 

Or. en 
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Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a brazíliai Mato Grosso do Sul államban élő Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. aggodalmának ad hangot a javasolt 

215/2000 számú (PEC 215) 

alkotmánymódosítással kapcsolatosan, 

amelyet a brazil őslakos népek hevesen 

elleneznek, mivel az elfogadása esetén 

fenyegetést jelent majd az őslakos népek 

földhöz való jogaira; 

10. aggodalmának ad hangot a javasolt 

215/2000 számú (PEC 215) 

alkotmánymódosítással kapcsolatosan, 

amelyet a brazil őslakos népek hevesen 

elleneznek, mivel az elfogadása esetén 

fenyegetést jelent majd az őslakos népek 

földhöz való jogaira azáltal, hogy lehetővé 

teszi a mezőgazdasági, faipari, bányászati 

és energiaágazathoz kötődő, az indiánok 

ellen szövetkező érdekcsoportok számára, 

hogy megakadályozzák az új őslakos 

területek elismerését; szilárd 

meggyőződése, hogy a társaságoknak 

elszámoltathatóknak kell lenniük azokért 

a környezeti károkért és emberi jogi 

visszaélésekért, amelyekért felelősek, 

továbbá hogy az Uniónak és a 

tagállamoknak ezt alapvető elvként 

kellene érvényesíteniük azáltal, hogy 

valamennyi kereskedelmi politikában 
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jogilag kötelező erejű rendelkezéssé teszik; 

Or. en 
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Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a brazíliai Mato Grosso do Sul államban élő Guarani-Kaiowá törzs helyzetéről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. felhívja a hatóságokat, hogy  az 

Egyesült Nemzetek Szervezete 2005. évi 

csúcstalálkozójának zárónyilatkozatában 

(A/RES/60/1, 138-140. pont) megállapított 

és a főtitkár 2009. évi, a védelmi felelősség 

végrehajtásáról szóló jelentésében 

(A/63/677) megfogalmazott védelmi 

felelősség három pillérének teljesítésére, 

megelőzendő a növekvő erőszakot és a 

Guarani-Kaiowá törzs helyzetének további 

romlását; 

Or. en 

 

 


