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Pakeitimas 1 

 Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

 dėl Filipinų  

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  13a. ragina ES ir jos valstybes nares 

nutraukti prekybą ginklai ir liautis 

skatinus karinės įrangos eksportą į 

Filipinus, atsižvelgiant į R. Dutertės 

vyriausybės vykdomus, dokumentais 

pagrįstus ir nuolatinius žmogaus teisių 

pažeidimus; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

 Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 

Marie-Christine Vergiat  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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

 dėl Filipinų  

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. primena Filipinų valdžios 

institucijoms apie jų įsipareigojimus pagal 

tarptautinę teisę, bendrųjų muitų tarifų 

lengvatų sistemą ir pagal partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimą, visų pirma 

žmogaus teisių atžvilgiu ir dėl 

įsipareigojimų nevykdymo pasekmių; 

pabrėžia, kad pažanga, padaryta 

įgyvendinant BLS + konvencijas, yra 

pakankamai teigiama, tačiau didelį 

susirūpinimą kelia žmogaus teisių 

pažeidimai, susiję su kova prieš narkotikus; 

atsižvelgdamas į tai, primena savo 2017 m. 

kovo 16 d. rezoliuciją dėl Filipinų ir ragina 

Komisiją ir Europos išorės veiksmų 

tarnybą pasinaudoti visomis turimomis 

priemonėmis, įskaitant partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimą, siekiant 

įtikinti Filipinus nutraukti neteismines 

egzekucijas, susijusias su kampanija prieš 

narkotikus, ir, nesant realios pažangos, 

pradėti procesinius veiksmus, dėl kurių 

14. primena Filipinų valdžios 

institucijoms apie jų įsipareigojimus pagal 

tarptautinę teisę, bendrųjų muitų tarifų 

lengvatų sistemą ir pagal partnerystės ir 

bendradarbiavimo susitarimą, visų pirma 

žmogaus teisių atžvilgiu ir dėl 

įsipareigojimų nevykdymo pasekmių; 

pabrėžia, kad pažanga, padaryta 

įgyvendinant BLS + konvencijas, yra 

pakankamai teigiama, tačiau didelį 

susirūpinimą kelia žmogaus teisių 

pažeidimai, susiję su kova prieš narkotikus; 

atsižvelgdamas į tai, primena savo 2017 m. 

kovo 16 d. rezoliuciją dėl Filipinų, kurioje 

nurodoma, kad jei per kelis pastaruosius 

mėnesius nebus pasiekta jokios realios 

pažangos, imtis procedūrinių veiksmų 

siekiant galbūt panaikinti BLS + prekybos 

lengvatas; todėl ragina Komisiją ir 

Europos išorės veiksmų tarnybą nedelsiant 

imtis veiksmų dėl minėtos rezoliucijos, 
siekiant įtikinti Filipinus nutraukti 
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gali tekti laikinai panaikinti BLS + 

prekybos lengvatas; primygtinai ragina ES 

panaudoti visas turimas priemones, siekiant 

padėti Filipinų vyriausybei laikytis 

prisiimtų tarptautinių žmogaus teisių 

įsipareigojimų; 

neteismines egzekucijas, susijusias su 

kampanija prieš narkotikus, ir mano, kad 

šiuo metu vykstančios derybos dėl 

laisvosios prekybos turėtų būti 

sustabdytos, kol šalyje nebus pagerinta 

žmogaus teisių padėtis; primygtinai ragina 

ES panaudoti visas turimas priemones, 

siekiant padėti Filipinų vyriausybei laikytis 

prisiimtų tarptautinių žmogaus teisių 

įsipareigojimų; 

Or. en 

 

 


