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Poprawka  1 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Filipin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13a. wzywa UE i państwa członkowskie, 

aby zaprzestały handlu bronią i 

wspierania eksportu sprzętu wojskowego 

na Filipiny z uwagi na udokumentowane i 

systematyczne łamanie praw człowieka 

przez rząd Duterte; 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Filipin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina władzom Filipin o ich 

zobowiązaniach wynikających z prawa 

międzynarodowego, systemu GSP+ oraz 

umów o partnerstwie i współpracy, 

zwłaszcza w odniesieniu do praw 

człowieka, a także o konsekwencjach 

płynących z nieprzestrzegania tych 

zobowiązań; podkreśla, że mimo w 

znacznej mierze pozytywnych postępów 

we wdrażaniu konwencji związanych z 

GSP+, poważne obawy wzbudza nadal 

kwestia łamania praw człowieka przy 

okazji wojny z narkotykami; w związku z 

tym przypomina swoją wcześniejszą 

rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. w 

sprawie Filipin oraz wzywa Komisję i 

Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 

do wykorzystania wszelkich dostępnych 

instrumentów, w tym umowy o 

partnerstwie i współpracy, aby przekonać 

rząd Filipin do położenia kresu 

egzekucjom pozasądowym związanym z 

14. przypomina władzom Filipin o ich 

zobowiązaniach wynikających z prawa 

międzynarodowego, systemu GSP+ oraz 

umów o partnerstwie i współpracy, 

zwłaszcza w odniesieniu do praw 

człowieka, a także o konsekwencjach 

płynących z nieprzestrzegania tych 

zobowiązań; podkreśla, że mimo w 

znacznej mierze pozytywnych postępów 

we wdrażaniu konwencji związanych z 

GSP+, poważne obawy wzbudza nadal 

kwestia łamania praw człowieka przy 

okazji wojny z narkotykami; w związku z 

tym przypomina swoją wcześniejszą 

rezolucję z dnia 16 marca 2017 r. w 

sprawie Filipin, w której stwierdził, że w 

przypadku braku znaczących postępów w 

ciągu kilku najbliższych miesięcy należy 

rozważyć podjęcie kroków proceduralnych 

z myślą o ewentualnym zniesieniu 

preferencji GSP+; wzywa zatem Komisję i 

Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
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kampanią antynarkotykową, a w 

przypadku braku znaczących postępów do 

podjęcia kroków proceduralnych, które 

mogłyby prowadzić do czasowego 

zniesienia preferencji GSP+; apeluje do 

UE o wykorzystanie wszystkich 

dostępnych instrumentów, aby wesprzeć 

rząd Filipin w przestrzeganiu 

międzynarodowych zobowiązań w zakresie 

praw człowieka; 

do podjęcia natychmiastowych działań w 

związku z tą rezolucją, aby przekonać rząd 

Filipin do położenia kresu egzekucjom 

pozasądowym związanym z kampanią 

antynarkotykową, i uważa, że należy 

zawiesić obecnie prowadzone negocjacje 
w sprawie umowy o wolnym handlu do 

czasu poprawy sytuacji pod względem 

przestrzegania praw człowieka w tym 

kraju; apeluje do UE o wykorzystanie 

wszystkich dostępnych instrumentów, aby 

wesprzeć rząd Filipin w przestrzeganiu 

międzynarodowych zobowiązań w zakresie 

praw człowieka; 

Or. en 

 

 


