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Alteração  1 

Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Filipinas: o caso da senadora Leila M. De Lima 

Proposta de resolução comum 

Considerando K 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

K. Considerando que, em 7 de março 

de 2017, a Câmara dos Representantes 

aprovou o projeto de lei 4727 com o 

objetivo de restabelecer a pena de morte 

para delitos graves relacionados com a 

droga; que as Filipinas foram o primeiro 

país da região a abolir a pena de morte em 

2007; que a administração do Presidente 

Duterte está atualmente a examinar a 

adoção de legislação para reduzir a idade 

mínima da responsabilidade penal dos 

atuais 15 para os 9 anos de idade;  

K. Considerando que, em 7 de março 

de 2017, a Câmara dos Representantes 

aprovou o projeto de lei 4727 com o 

objetivo de restabelecer a pena de morte 

para delitos graves relacionados com a 

droga; que as Filipinas foram o primeiro 

país da região a abolir a pena de morte em 

2007; que a reintrodução da pena de 

morte constituiria uma violação flagrante 

do Segundo Protocolo Facultativo ao 

Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos, de que as Filipinas são 

parte desde 2007; que a administração do 

Presidente Duterte está atualmente a 

examinar a adoção de legislação para 

reduzir a idade mínima da responsabilidade 

penal dos atuais 15 para os 9 anos de idade; 

  

Or. en 

 



 

AM\1120285PT.docx PE598.546v01-00 } 

 PE598.550v01-00 } 

 PE598.552v01-00 } 

 PE598.555v01-00 } 

 PE598.556v01-00 } 

 PE598.558v01-00 } 

 PE598.559v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 


