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Ændringsforslag  1 

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

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Filippinerne 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  13a. opfordrer EU og medlemsstaterne 

til at ophøre med at handle med våben og 

fremme eksporten af militært udstyr til 

Filippinerne i lyset af Duterte-regeringens 

dokumenterede og systematiske 

menneskerettighedskrænkelser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  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 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Filippinerne 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. minder de filippinske myndigheder 

om deres forpligtelser i henhold til 

folkeretten, GSP +-ordningen og 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen, 

navnlig med hensyn til 

menneskerettigheder, og om 

konsekvenserne af manglende overholdelse 

heraf; understreger, at selv om udviklingen 

i gennemførelsen af GSP+- konventionerne 

overvejende har været positiv, er der fortsat 

alvorlige betænkeligheder omkring 

overtrædelser af menneskerettighederne i 

tilknytning til krigen mod narkotika; 

minder i den forbindelse om sin tidligere 

beslutning om Filippinerne af 16. marts 

2017 og opfordrer Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at anvende alle 

tilgængelige instrumenter, herunder 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen, til at 

overtale Filippinerne til at sætte en stopper 

for udenretslige drab i forbindelse med 

krigen mod narkotika og, såfremt der ikke 

14. minder de filippinske myndigheder 

om deres forpligtelser i henhold til 

folkeretten, GSP +-ordningen og 

partnerskabs- og samarbejdsaftalen, 

navnlig med hensyn til 

menneskerettigheder, og om 

konsekvenserne af manglende overholdelse 

heraf; understreger, at selv om udviklingen 

i gennemførelsen af GSP+- konventionerne 

overvejende har været positiv, er der fortsat 

alvorlige betænkeligheder omkring 

overtrædelser af menneskerettighederne i 

tilknytning til krigen mod narkotika; 

minder i den forbindelse om sin tidligere 

beslutning om Filippinerne af 16. marts 

2017, hvori det anførte, at hvis der ikke 

skete nogen væsentlige forbedringer i 

løbet af de kommende måneder, burde der 

overvejes proceduremæssige skridt med 

henblik på en eventuel ophævelse af 

GSP+-præferenceordningen;  opfordrer 

derfor Kommissionen og EU-
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sker væsentlige fremskridt, at indlede en 

procedure, der kan føre til en midlertidig 

tilbagetrækning af GSP +-

toldpræferencer; opfordrer indtrængende 

EU til at anvende alle tilgængelige 

instrumenter til at bistå regeringen i 

Filippinerne med at overholde sine 

internationale forpligtelser på 

menneskerettighedsområdet; 

Udenrigstjenesten til nu at omsætte denne 

beslutning til handling med henblik på at 

overtale Filippinerne til at sætte en stopper 

for udenretslige drab i forbindelse med 

krigen mod narkotika, og mener, at de 

igangværende frihandelsforhandlinger 

bør stilles i bero, indtil 

menneskerettighedssituationen i landet er 

forbedret;  opfordrer indtrængende EU til 

at anvende alle tilgængelige instrumenter 

til at bistå regeringen i Filippinerne med at 

overholde sine internationale forpligtelser 

på menneskerettighedsområdet; 

Or. en 

 

 


