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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie van de Guaraní-Kaiowá in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  F bis.  overwegende dat internationale 

bedrijven, met name in de sectoren 

agribusiness, hout en energie, een 

significante rol hebben gespeeld bij de 

grootschalige aankoop van land in 

Brazilië, en overwegende dat 

internationale financiële instellingen 

betrokken zijn geweest bij de financiering 

van grootschalige grondtransacties in het 

land, die wellicht negatieve gevolgen 

hebben gehad voor het milieu en de 

rechten van volkeren, met name 

landrechten; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie van de Guaraní-Kaiowá in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1.  erkent het langlopende partnerschap 

tussen de EU en Brazilië, dat gebaseerd is 

op onderling vertrouwen en respect voor 

democratische beginselen en waarden; 

prijst de Braziliaanse regering om de 

vooruitgang op gebieden als de 

constructieve rol van FUNAI, een reeks 

beslissingen van het federale 

hooggerechtshof om uitzettingen te 

voorkomen, verschillende inspanningen 

om gedifferentieerde diensten op het 

gebied van gezondheid en onderwijs in te 

voeren, de aanzienlijke resultaten die 

bereikt zijn wat betreft het afbakenen van 

land in het Amazonegebied, de organisatie 

van de eerste nationale conferentie over 

inheems beleid en de oprichting van de 

Nationale Raad voor inheems beleid; 

1.  erkent het langlopende partnerschap 

tussen de EU en Brazilië, dat gebaseerd is 

op onderling vertrouwen en respect voor 

democratische beginselen en waarden; 

prijst de Braziliaanse regering om de 

vooruitgang op gebieden als de 

constructieve rol van FUNAI, een reeks 

beslissingen van het federale 

hooggerechtshof om uitzettingen te 

voorkomen, verschillende inspanningen 

om gedifferentieerde diensten op het 

gebied van gezondheid en onderwijs in te 

voeren, de aanzienlijke resultaten die 

bereikt zijn wat betreft het afbakenen van 

land in het Amazonegebied, de organisatie 

van de eerste nationale conferentie over 

inheems beleid en de oprichting van de 

Nationale Raad voor inheems beleid; is 

evenwel ten zeerste verontrust over de 

verslechtering van de mensenrechten in 
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Brazilië in de afgelopen maanden; 

veroordeelt de toegenomen aanvallen en 

de toenemende trend van criminalisering 

van mensenrechtenverdedigers, inheemse 

volkeren, studenten en maatschappelijke 

bewegingen – zoals de MST – die hun 

rechten verdedigen; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie van de Guaraní-Kaiowá in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4.  herinnert de Braziliaanse 

autoriteiten aan hun verantwoordelijkheid 

wat betreft het handhaven en volledig 

toepassen van de bepalingen van de 

Braziliaanse grondwet inzake de 

bescherming van individuele rechten en de 

rechten van minderheden en weerloze 

etnische groepen met betrekking tot de 

Guaraní-Kaiowá-bevolking; 

4.  herinnert de Braziliaanse 

autoriteiten aan hun verantwoordelijkheid 

wat betreft het handhaven en volledig 

toepassen van de bepalingen van de 

Braziliaanse grondwet inzake de 

bescherming van individuele, politieke en 

sociale rechten en de rechten van 

minderheden en weerloze etnische groepen 

met betrekking tot de Guaraní-Kaiowá-

bevolking; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie van de Guaraní-Kaiowá in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10.  spreekt zijn verontrusting uit over 

de voorgestelde grondwetswijziging 

215/2000 (PEC 215), waar de Braziliaanse 

inheemse volkeren zich ten zeerste tegen 

verzetten, daar dit, als het wordt 

aangenomen, een bedreiging van de 

inheemse landrechten vormt; 

10.  spreekt zijn verontrusting uit over 

de voorgestelde grondwetswijziging 

215/2000 (PEC 215), waar de Braziliaanse 

inheemse volkeren zich ten zeerste tegen 

verzetten, daar dit, als het wordt 

aangenomen, een bedreiging van de 

inheemse landrechten vormt doordat anti-

indiaanse belangen die verband houden 

met de agribusiness-, hout-, mijn- en 

energiesector de mogelijkheid krijgen te 

beletten dat de nieuwe inheemse gebieden 

erkend worden; is de stellige mening 

toegedaan dat ondernemingen ter 

verantwoording moeten worden geroepen 

voor milieuschade en schendingen van de 

mensenrechten waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn en dat de EU en de 

lidstaten dit als een kernbeginsel moeten 

uitdragen door het tot een bindende 

bepaling in alle handelsmaatregelen te 
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maken; 

Or. en 
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Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie van de Guaraní-Kaiowá in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  10 bis.  roept de autoriteiten op te voldoen 

aan de drie pijlers van de 

verantwoordelijkheid tot bescherming, 

zoals vermeld in het slotdocument van de 

VN-wereldtop van 2005 (A/RES/60/1, 

leden 138-140) en geformuleerd in het 

verslag van de secretaris-generaal van 

2009 (A/63/677) over de tenuitvoerlegging 

van de verantwoordelijkheid tot 

bescherming), met het doel te voorkomen 

dat het geweld verder toeneemt en dat de 

situatie van de Guaraní-Kaiowá-bevolking 

verder verslechtert; 

Or. en 

 

 


