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Módosítás  1 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a Fülöp-szigetekről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bekezdés (új) 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  13a. felszólítja az EU-t és a 

tagállamokat, hogy szüntessék be a 

Fülöp-szigetekre irányuló  

fegyverkereskedelmet és a katonai 

felszerelések exportjának támogatását, 

tekintettel az emberi jogok Duterte-

kormány által elkövetett, 

dokumentumokkal bizonyított és 

rendszeres megsértésére;  

Or. en 
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Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

a Fülöp-szigetekről 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. emlékezteti a Fülöp-szigeteki 

hatóságokat a nemzetközi jog, a GSP+ 

rendszer és a partnerségi és 

együttműködési megállapodás szerinti 

kötelezettségeikre, különös tekintettel az 

emberi jogokra és a kötelezettségek 

teljesítése elmulasztásának 

következményeire; hangsúlyozza, hogy bár 

a GSP + egyezmények végrehajtása terén 

elért előrelépés nagyrészt pozitív, továbbra 

is komoly aggodalomra ad okot az emberi 

jogoknak a kábítószerek elleni háborúhoz 

kapcsolódó megsértése; emlékeztet e 

tekintetben a Fülöp-szigetekre vonatkozó 

2017. március 16-i korábbi  

állásfoglalására, és felszólítja a Bizottságot 

és a Külügyi Szolgálatot, hogy minden 

rendelkezésre álló eszközt – beleértve a 

partnerségi és együttműködési 

megállapodást is – használjanak fel arra, 

hogy meggyőzzék a Fülöp-szigeteket a 

kábítószerek elleni kampányhoz 

14. emlékezteti a Fülöp-szigeteki 

hatóságokat a nemzetközi jog, a GSP+ 

rendszer és a partnerségi és 

együttműködési megállapodás szerinti 

kötelezettségeikre, különös tekintettel az 

emberi jogokra és a kötelezettségek 

teljesítése elmulasztásának 

következményeire; hangsúlyozza, hogy bár 

a GSP + egyezmények végrehajtása terén 

elért előrelépés nagyrészt pozitív, továbbra 

is komoly aggodalomra ad okot az emberi 

jogoknak a kábítószerek elleni háborúhoz 

kapcsolódó megsértése; emlékeztet e 

tekintetben a Fülöp-szigetekre vonatkozó 

2017. március 16-i korábbi  

állásfoglalására, amelyben kijelentette, 

hogy amennyiben semmilyen érdemi 

javulás nem tapasztalható az 

elkövetkezendő hónapokban, úgy meg kell 

tenni az eljárási lépéseket a GSP+ 

preferenciák esetleges visszavonására; 

felszólítja ezért a Bizottságot és a Külügyi 
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kapcsolódó törvénytelen kivégzések 

beszüntetéséről, valamint – érdemi javulás 

hiányában – kezdeményezzék azokat az 

eljárási lépéseket, amelyek a GSP+ 

preferenciák ideiglenes visszavonásához 

vezethetnek; nyomatékosan kéri az Uniót, 

hogy minden rendelkezésére álló eszközt 

használjon fel arra, hogy támogassa a 

Fülöp-szigetek kormányát nemzetközi 

emberi jogi kötelezettségeinek tiszteletben 

tartásában; 

Szolgálatot, hogy lépjenek fel az 

állásfoglalásnak megfelelően annak 

érdekében, hogy meggyőzzék a Fülöp-

szigeteket a kábítószerek elleni 

kampányhoz kapcsolódó törvénytelen 

kivégzések beszüntetéséről, valamint úgy 

véli, hogy addig, amíg nem javul az 

országban az emberi jogi helyzet, a 

jelenleg zajló szabadkereskedelmi 

tárgyalásokat be kell fagyasztani; 

nyomatékosan kéri az Uniót, hogy minden 

rendelkezésére álló eszközt használjon fel 

arra, hogy támogassa a Fülöp-szigetek 

kormányát nemzetközi emberi jogi 

kötelezettségeinek tiszteletben tartásában; 

Or. en 

 

 


