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Amendement  1 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De Filipijnen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. verzoekt de EU en de lidstaten een 

eind te maken aan de wapenhandel met de 

Filipijnen en de bevordering van de 

export van militaire uitrusting naar dat 

land, daar is aangetoond dat de regering-

Duterte de mensenrechten stelselmatig 

schendt; 

Or. en 
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 B8-0202/2018 }  

 B8-0203/2018 }  

 B8-0205/2018 }  

 B8-0206/2018 }  

 B8-0208/2018 } RC1/Am. 14 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

De Filipijnen 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert de autoriteiten van de 

Filipijnen aan hun verplichtingen uit 

hoofde van het internationaal recht, de 

SAP+-regeling en de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst, met name 

met betrekking tot de mensenrechten en de 

consequenties van niet-naleving van de 

desbetreffende bepalingen; benadrukt dat 

de voortuitgang bij de tenuitvoerlegging 

van de SAP+-regeling weliswaar zeer 

positief is, maar dat er nog steeds 

ernstigere zorg bestaat omtrent 

mensenrechtenschendingen in verband met 

de oorlog tegen drugs; herinnert in dit 

verband aan zijn eerdere resolutie over de 

Filipijnen van 16 maart 2017 en verzoekt 

de Commissie en de Dienst voor Extern 

Optreden alle mogelijke middelen, met 

inbegrip van die van de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst, aan te 

wenden om de Filipijnen ertoe over te 

halen een einde te maken aan de 

14. herinnert de autoriteiten van de 

Filipijnen aan hun verplichtingen uit 

hoofde van het internationaal recht, de 

SAP+-regeling en de partnerschaps- en 

samenwerkingsovereenkomst, met name 

met betrekking tot de mensenrechten en de 

consequenties van niet-naleving van de 

desbetreffende bepalingen; benadrukt dat 

de voortuitgang bij de tenuitvoerlegging 

van de SAP+-regeling weliswaar zeer 

positief is, maar dat er nog steeds 

ernstigere zorg bestaat omtrent 

mensenrechtenschendingen in verband met 

de oorlog tegen drugs; herinnert in dit 

verband aan zijn eerdere resolutie over de 

Filipijnen van 16 maart 2017, waarin het 

verklaarde dat er, indien er de 

eerstkomende maanden geen duidelijke 

vooruitgang zou worden geboekt, 

procedurele stappen zouden worden 

overwogen met het oog op de mogelijke 

intrekking van de SAP+-preferenties; 
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buitengerechtelijke executies in verband 

met de antidrugscampagne en om, als er 

geen duidelijke veranderingen 

plaatsvinden, de procedurele stappen te 

initiëren die kunnen leiden tot de tijdelijke 

intrekking van de SAP+-preferenties; 

verzoekt de EU alle haar ter beschikking 

staande instrumenten in te zetten om de 

regering van de Filipijnen te helpen bij het 

eerbiedigen van haar internationale 

mensenrechtenverplichtingen; 

verzoekt de Commissie en de Dienst voor 

Extern Optreden derhalve nu gevolg te 

geven aan die resolutie om de Filipijnen 

ertoe over te halen een einde te maken aan 

de buitengerechtelijke executies in verband 

met de antidrugscampagne en is van 

mening dat de lopende 

vrijhandelsonderhandelingen moeten 

worden bevroren in afwachting van een 

verbetering van de mensenrechtensituatie 

in het land; verzoekt de EU alle haar ter 

beschikking staande instrumenten in te 

zetten om de regering van de Filipijnen te 

helpen bij het eerbiedigen van haar 

internationale 

mensenrechtenverplichtingen; 

Or. en 

 

 


