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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Fa. întrucât întreprinderile 

internaționale, și anume cele din cadrul 

sectorului agriculturii, al industriei 

lemnului și al energiei, au jucat un rol 

semnificativ în achiziționarea unor mari 

suprafețe de terenuri în Brazilia și 

întrucât instituțiile financiare 

internaționale au fost implicate în 

finanțarea unor tranzacții funciare de 

mare anvergură în această țară, fapt care 

este posibil să fi avut un impact negativ 

asupra mediului și drepturilor 

persoanelor, în special asupra drepturilor 

funciare; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de parteneriatul pe termen lung 

dintre UE și Brazilia, bazat pe încredere 

reciprocă și pe respectarea principiilor și 

valorilor democratice; felicită guvernul 

brazilian pentru progresele realizate, 

precum rolul constructiv al FUNAI, o serie 

de hotărâri ale Curții Supreme Federale de 

prevenire a evacuărilor forțate, eforturile 

de a pune în aplicare servicii diferențiate în 

materie de sănătate și educație, realizările 

semnificative în ceea ce privește 

delimitarea terenurilor din regiunea 

amazoniană, organizarea primei conferințe 

naționale privind politica în materie de 

populații indigene și instituirea Consiliului 

național pentru politici în materie de 

populații indigene; 

1. ia act de parteneriatul pe termen lung 

dintre UE și Brazilia, bazat pe încredere 

reciprocă și pe respectarea principiilor și 

valorilor democratice; felicită guvernul 

brazilian pentru progresele realizate, 

precum rolul constructiv al FUNAI, o serie 

de hotărâri ale Curții Supreme Federale de 

prevenire a evacuărilor forțate, eforturile 

de a pune în aplicare servicii diferențiate în 

materie de sănătate și educație, realizările 

semnificative în ceea ce privește 

delimitarea terenurilor din regiunea 

amazoniană, organizarea primei conferințe 

naționale privind politica în materie de 

populații indigene și instituirea Consiliului 

național pentru politici în materie de 

populații indigene; cu toate acestea, este 

profund preocupat de deteriorarea 

situației drepturilor omului în Brazilia în 

ultimele luni; condamnă înmulțirea 
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atacurilor și tendința crescândă de 

incriminare a apărătorilor drepturilor 

omului, a populațiilor indigene, a 

studenților și a mișcărilor sociale - 

precum MST - atunci când își apără 

propriile drepturi; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. reamintește autorităților braziliene 

responsabilitățile ce le revin în ceea ce 

privește menținerea și aplicarea integrală a 

dispozițiilor din Constituția Braziliei 

privind protecția drepturilor individuale și 

drepturile minorităților și grupurilor etnice 

vulnerabile, cu referire la populația 

Guarani-Kaiowá; 

4. reamintește autorităților braziliene 

responsabilitățile ce le revin în ceea ce 

privește menținerea și aplicarea integrală a 

dispozițiilor din Constituția Braziliei 

privind protecția drepturilor individuale, 

politice și sociale, precum și privind 

drepturile minorităților și grupurilor etnice 

vulnerabile, cu referire la populația 

Guarani-Kaiowá; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

propunerea de modificare a Constituției 

215/2000 (PSC 215), căreia popoarele 

indigene din Brazilia i se opun în mod 

acerb, având în vedere că, în cazul în care 

este aprobată, le va amenința drepturile de 

proprietate asupra terenurilor; 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 

propunerea de modificare a Constituției 

215/2000 (PSC 215), căreia popoarele 

indigene din Brazilia i se opun în mod 

acerb, având în vedere că, în cazul în care 

este aprobată, le va amenința drepturile de 

proprietate asupra terenurilor făcând 

posibil ca interesele anti-indiene legate de 

sectorul agriculturii, al industriei 

lemnului, al mineritului și al energiei să 

blocheze recunoașterea noilor teritorii 

indigene; consideră cu fermitate că 

întreprinderile ar trebui trase la 

răspundere pentru orice daune aduse 

mediului și orice abuzuri la adresa 

drepturilor omului de care sunt 

responsabile și că UE și statele membre ar 

trebui să susțină acest lucru ca pe un 

principiu de bază prin inserarea acestuia 

ca prevedere cu caracter obligatoriu în 
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toate politicile comerciale; 

Or. en 
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la situația populației Guarani-Kaiowá din statul Mato Grosso Do Sul din Brazilia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  10a. invită autoritățile să respecte cei trei 

piloni ai responsabilității de a proteja, 

astfel cum este prevăzut în documentul 

final al reuniunii mondiale la nivel înalt a 

Organizației Națiunilor Unite din 2005 

(doc. A/RES/60/1, punctele 138-140) și 

formulate în raportul din 2009 (A/63/677) 

al Secretarului General privind punerea 

în aplicare a responsabilității de a 

proteja), în vederea prevenirii escaladării 

violențelor și a deteriorării suplimentare a 

situației populației Guarani-Kaiowa; 

Or. en 

 

 


