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Ändringsförslag  1 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet fördömer de 

negativa effekterna av europeiska 

multinationella företags verksamhet i 

Guatemala som t.ex. den allmänna 

utarmningen av samhällen och de 

systematiska  

människorättskränkningarna till följd av 

exploateringen av landets mänskliga 

resurser och naturresurser. Parlamentet 

oroar sig över den starka kopplingen 

mellan näringslivet och politiken i 

Guatemala. Parlamentet uppmanar till en 

internationell, oberoende utredning, 

under överinseende av kontoret för FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter 

i Guatemala, av europeiska företags 

inblandning i människorättskränkningar, 

i synnerhet i samband 

vattenkraftverksprojekten Pojom II och 

Renace, gruvprojektet FeNix och 

oljebolaget Perenco. Parlamentet 

fördömer med kraft den straffrihet som 

hittills gynnat transnationella företag 

verksamma i Guatemala. 
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Ändringsförslag  2 

Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att med omedelbar verkan 

tillfälligt dra in den provisoriska 

tillämpningen av den handelsmässiga 

pelaren inom ramen för  

associeringsavtalet mellan EU och 

Centralamerika, eftersom angreppen på 

människorättsförsvarare har ökat 

betydligt sedan 2013, då avtalets 

handelsmässiga pelare provisoriskt trädde 

i kraft. 

Or. en 

 

 


