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Τροπολογία  1 

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

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

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με τις Φιλιππίνες 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

να θέσουν τέρμα στο εμπόριο όπλων και 

την προώθηση των εξαγωγών 

στρατιωτικού εξοπλισμού προς τις 

Φιλιππίνες, δεδομένων των 

τεκμηριωμένων και συστηματικών 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από την κυβέρνηση 

Duterte· 
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Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με τις Φιλιππίνες 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει στις αρχές των 

Φιλιππίνων τις υποχρεώσεις τους βάσει 

του διεθνούς δικαίου, του καθεστώτος του 

ΣΓΠ + και της ΣΕΣΣ, ιδίως όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες 

της μη συμμόρφωσης με αυτά· τονίζει ότι, 

ενώ η πρόοδος που σημείωσε η υλοποίηση 

των συμβάσεων ΣΓΠ + είναι σε μεγάλο 

βαθμό θετική, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σοβαρές ανησυχίες γύρω από τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που σχετίζονται με τον πόλεμο κατά των 

ναρκωτικών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, το προηγούμενο ψήφισμά του 

σχετικά με τις Φιλιππίνες της 16ης 

Μαρτίου 2017, και καλεί την Επιτροπή και 

την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 

χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που 

διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των 

ΣΕΣΣ, για να πείσουν τις Φιλιππίνες να 

θέσουν τέλος στις εξωδικαστικές 

εκτελέσεις που σχετίζονται με την 

14. υπενθυμίζει στις αρχές των 

Φιλιππίνων τις υποχρεώσεις τους βάσει 

του διεθνούς δικαίου, του καθεστώτος του 

ΣΓΠ + και της ΣΕΣΣ, ιδίως όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες 

της μη συμμόρφωσης με αυτά· τονίζει ότι, 

ενώ η πρόοδος που σημείωσε η υλοποίηση 

των συμβάσεων ΣΓΠ + είναι σε μεγάλο 

βαθμό θετική, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σοβαρές ανησυχίες γύρω από τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

που σχετίζονται με τον πόλεμο κατά των 

ναρκωτικών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, το προηγούμενο ψήφισμά του 

σχετικά με τις Φιλιππίνες, της 16ης 

Μαρτίου 2017, το οποίο αναφέρει ότι αν 

δεν σημειωθεί ουσιαστική βελτίωση κατά 

τους προσεχείς μήνες, θα εξεταστεί η 

λήψη διαδικαστικών μέτρων για την 

ενδεχόμενη κατάργηση των 

προτιμησιακών όρων του ΣΓΠ+· καλεί, 

συνεπώς, την Επιτροπή και την Υπηρεσία 
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εκστρατεία κατά των ναρκωτικών και, αν 

δεν υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις, να 

κινήσουν τα διαδικαστικά στάδια τα 

οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

προσωρινή κατάργηση των 

προτιμησιακών όρων του ΣΓΠ+· ζητεί 

από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα 

μέσα που διαθέτει για να βοηθήσει την 

κυβέρνηση των Φιλιππίνων να τηρήσει τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Εξωτερικής Δράσης να δώσουν άμεσα 

συνέχεια στο παρόν ψήφισμα 

προκειμένου να πείσουν τις Φιλιππίνες να 

θέσουν τέλος στις εξωδικαστικές 

εκτελέσεις που σχετίζονται με την 

εκστρατεία κατά των ναρκωτικών και 

θεωρεί ότι οι τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου θα 

πρέπει να παγώσουν εν αναμονή της 

βελτίωσης της κατάστασης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· 
ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα 

τα μέσα που διαθέτει για να βοηθήσει την 

κυβέρνηση των Φιλιππίνων να τηρήσει τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

 


