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Muudatusettepanek  1 

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

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Filipiinide kohta 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid 

lõpetaksid relvadega kauplemise ja 

sõjavarustuse ekspordi edendamise 

Filipiinidega, arvestades dokumenteeritud 

ja süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi 

Duterte valitsuse poolt; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Filipiinide kohta 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 14 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab Filipiinide ametivõimudele 

meelde nende rahvusvahelisest õigusest, 

GSP+ kavast ning partnerlus- ja 

koostöölepingust tulenevaid kohustusi, 

eelkõige seoses inimõigustega, ja nende 

mittetäitmise tagajärgi; rõhutab, et kuigi 

edusammud GSP+ konventsioonide 

rakendamisel on suures osas positiivsed, 

esineb jätkuvalt tõsiseid mureküsimusi 

uimastisõjaga seotud inimõiguste 

rikkumiste pärast; tuletab sellega seoses 

meelde oma varasemat, 16. märtsi 2017. 

aasta resolutsiooni Filipiinide kohta ning 

kutsub komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles kasutama kõiki 

olemasolevaid vahendeid, kaasa arvatud 

koostöö- ja partnerlusleping, et veenda 

Filipiine lõpetama kohtuvälised tapmised, 

mis on seotud uimastitevastase 

kampaaniaga, ning kui olukord 

märgatavalt ei parane, algatama 

menetlust, mis võib viia GSP+ soodustuste 

14. tuletab Filipiinide ametivõimudele 

meelde nende rahvusvahelisest õigusest, 

GSP+ kavast ning partnerlus- ja 

koostöölepingust tulenevaid kohustusi, 

eelkõige seoses inimõigustega, ja nende 

mittetäitmise tagajärgi; rõhutab, et kuigi 

edusammud GSP+ konventsioonide 

rakendamisel on suures osas positiivsed, 

esineb jätkuvalt tõsiseid mureküsimusi 

uimastisõjaga seotud inimõiguste 

rikkumiste pärast; tuletab sellega seoses 

meelde oma varasemat, 16. märtsi 2017. 

aasta resolutsiooni Filipiinide kohta, milles 

sedastati, et kui olukord järgmise paari 

kuu jooksul märgatavalt ei parane, tuleks 

kaaluda menetluslikke samme GSP+ 

soodustuste võimalikuks kaotamiseks; 

kutsub seepärast komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles tegutsema nüüd 

käesoleva resolutsioonist lähtuvalt, et 

veenda Filipiine lõpetama kohtuvälised 

tapmised, mis on seotud uimastitevastase 
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ajutise peatamiseni; nõuab tungivalt, et EL 

kasutaks kõiki olemasolevaid vahendeid, et 

toetada Filipiinide valitsust tema 

inimõigusalaste rahvusvaheliste kohustuste 

täitmisel; 

kampaaniaga, ning kaaluma võimalust 

külmutada praegu vabakaubanduse üle 

peetavad läbirääkimised, kuni inimõiguste 

olukord riigis on paranenud; nõuab 

tungivalt, et EL kasutaks kõiki 

olemasolevaid vahendeid, et toetada 

Filipiinide valitsust tema inimõigusalaste 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel; 

Or. en 

 

 


