
 

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

 PE593.696v01-00 } 

 PE593.699v01-00 } 

 PE593.702v01-00 } 

 PE593.705v01-00 } 

 PE593.708v01-00 } 

 PE593.709v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

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 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  Fa. Internationella företag inom 

jordbruks-, skogs- och energiindustrin 

har spelat en betydande roll vid 

storskaliga markförvärv i Brasilien, och 

internationella finansinstitut har deltagit i 

finansieringen av storskaliga markaffärer 

i landet vilka kan ha haft en negativ 

inverkan på miljön och på människors 

rättigheter, särskilt markrättigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet erkänner det 

långvariga partnerskapet mellan EU och 

Brasilien, som bygger på ömsesidigt 

förtroende och respekt för demokratiska 

principer och värden. Parlamentet 

berömmer den brasilianska regeringen för 

framsteg i frågor såsom Funais 

konstruktiva roll, en rad beslut av den 

federala högsta domstolen för att förhindra 

vräkningar, flera insatser för att genomföra 

differentierade tjänster på områdena hälsa 

och utbildning, de betydande framstegen 

med gränsdragning i Amazonasregionen, 

anordnandet av den första nationella 

konferensen om urbefolkningspolitik samt 

inrättandet av det nationella rådet för 

urbefolkningspolitik. 

1. Europaparlamentet erkänner det 

långvariga partnerskapet mellan EU och 

Brasilien, som bygger på ömsesidigt 

förtroende och respekt för demokratiska 

principer och värden. Parlamentet 

berömmer den brasilianska regeringen för 

framsteg i frågor såsom Funais 

konstruktiva roll, en rad beslut av den 

federala högsta domstolen för att förhindra 

vräkningar, flera insatser för att genomföra 

differentierade tjänster på områdena hälsa 

och utbildning, de betydande framstegen 

med gränsdragning i Amazonasregionen, 

anordnandet av den första nationella 

konferensen om urbefolkningspolitik samt 

inrättandet av det nationella rådet för 

urbefolkningspolitik. Parlamentet är 

emellertid djupt oroat över den 

försämrade situationen för de mänskliga 

rättigheterna i Brasilien under de senaste 
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månaderna. Parlamentet fördömer de 

ökade angreppen och den tilltagande 

tendensen att kriminalisera 

människorättsförsvarare, urbefolkningar, 

studerande och sociala rörelser, såsom 

MST (de jordlösa lantarbetarnas rörelse), 

när dessa försvarar sina rättigheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet påminner de 

brasilianska myndigheterna om deras 

ansvar att till fullo upprätthålla och 

tillämpa bestämmelserna i landets 

konstitution om skydd av individuella 

rättigheter och om minoriteters och 

värnlösa etniska gruppers rättigheter med 

avseende på folkgruppen Guarani-Kaiowá. 

4. Europaparlamentet påminner de 

brasilianska myndigheterna om deras 

ansvar att till fullo upprätthålla och 

tillämpa bestämmelserna i landets 

konstitution om skydd av individuella, 

politiska och sociala rättigheter och om 

minoriteters och värnlösa etniska gruppers 

rättigheter med avseende på folkgruppen 

Guarani-Kaiowá. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet uttrycker oro över 

den föreslagna ändringen av konstitutionen 

215/2000 (PEC 215), som möter hårt 

motstånd bland Brasiliens urbefolkningar, 

eftersom den, om den godkänns, kommer 

att hota urbefolkningarnas markrättigheter. 

10. Europaparlamentet uttrycker oro över 

den föreslagna ändringen av konstitutionen 

215/2000 (PEC 215), som möter hårt 

motstånd bland Brasiliens urbefolkningar, 

eftersom den, om den godkänns, kommer 

att hota urbefolkningarnas markrättigheter 

genom att göra det möjligt för 

indianfientliga intressen med koppling till 

jordbruks-, skogs-, gruv- och 

energiindustrin att blockera erkännandet 

av nya territorier för urbefolkningarna. 

Parlamentet är starkt övertygat om att 

företag måste hållas ansvariga för alla 

miljöskador och brott mot de mänskliga 

rättigheterna som de är ansvariga för, och 

att EU och medlemsstaterna bör 

upprätthålla detta som en grundläggande 

princip genom att göra det till en 

bindande bestämmelse i all handelspolitik. 
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Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna att fullfölja de tre pelarna 

i skyldigheten att skydda, såsom anges i 

slutdokumentet från FN:s världstoppmöte 

2005 (A/RES/60/1, punkterna 138–140) 

och i generalsekreterarens rapport från 

2009 (A/63/677 om genomförandet av 

skyldigheten att skydda), i syfte att 

förhindra det tilltagande våldet och en 

ytterligare försämring av situationen för 

Guarani-Kaiowá. 

Or. en 

 

 


