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Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o Filipínach 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13a. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 

zastavili obchodovanie so zbraňami a 

podporovali vývoz vojenského vybavenia 

na Filipíny vzhľadom na dokázateľné a 

systematické porušovanie ľudských práv 

zo strany vlády prezidenta Duterteho; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o Filipínach 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína filipínskym orgánom ich 

povinnosti v rámci medzinárodného práva, 

systému GSP+ a dohody o partnerstve a 

spolupráci, najmä pokiaľ ide o ľudské 

práva, a dôsledky ich nedodržiavania; 

zdôrazňuje, že hoci je pokrok pri 

vykonávaní dohovorov GSP+ prevažne 

pozitívny, pretrvávajú značné obavy, 

pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v 

súvislosti s bojom proti drogám; v tejto 

súvislosti pripomína svoje predchádzajúce 

uznesenie o Filipínach zo 16. marca 2017 a 

vyzýva Komisiu a Európsku službu pre 

vonkajšiu činnosť, aby využili všetky 

dostupné nástroje vrátane dohody o 

partnerstve a spolupráci a presvedčili 
Filipíny, aby ukončili mimosúdne popravy 

v súvislosti s kampaňou proti drogám a aby 

v prípade, že nenastane podstatné 

zlepšenie, iniciovali procedurálne postupy, 

ktoré by mohli viesť k dočasnému odňatiu 

preferencií GSP+; naliehavo vyzýva EÚ, 

14. pripomína filipínskym orgánom ich 

povinnosti v rámci medzinárodného práva, 

systému GSP+ a dohody o partnerstve a 

spolupráci, najmä pokiaľ ide o ľudské 

práva, a dôsledky ich nedodržiavania; 

zdôrazňuje, že hoci je pokrok pri 

vykonávaní dohovorov GSP+ prevažne 

pozitívny, pretrvávajú značné obavy, 

pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v 

súvislosti s bojom proti drogám; v tejto 

súvislosti pripomína svoje predchádzajúce 

uznesenie o Filipínach zo 16. marca 2017, 

v ktorom sa uvádza, že ak v najbližších 

niekoľkých mesiacoch nedôjde k 

podstatným zlepšeniam, mali by sa zvážiť 

procedurálne postupy s cieľom 

prípadného zrušenia preferencií GSP+; 

vyzýva preto Komisiu a Európsku službu 

pre vonkajšiu činnosť, aby v súlade s týmto 

uznesením teraz konali s cieľom 

presvedčiť Filipíny, aby ukončili 

mimosúdne popravy v súvislosti s 



 

AM\1151343SK.docx PE618.451v01-00 } 

 PE618.455v01-00 } 

 PE618.456v01-00 } 

 PE618.458v01-00 } 

 PE618.459v01-00 } 

 PE621.579v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

aby využila všetky dostupné nástroje na 

podporu filipínskej vlády pri dodržiavaní 

jej medzinárodných záväzkov v oblasti 

ľudských práv; 

kampaňou proti drogám, a domnieva sa, že 

súčasné rokovania o voľnom obchode by 

mali byť prerušené dovtedy, kým sa 

situácia v oblasti ľudských práv v tejto 

krajine nezlepší; naliehavo vyzýva EÚ, 

aby využila všetky dostupné nástroje na 

podporu filipínskej vlády pri dodržiavaní 

jej medzinárodných záväzkov v oblasti 

ľudských práv; 

Or. en 

 

 


