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Alteração  1 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre as Filipinas 

Proposta de resolução comum 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  13-A. Insta a UE e os Estados-Membros 

a porem termo ao comércio de armas e à 

promoção da exportação de armas e de 

equipamento militar para as Filipinas, 

tendo em conta as documentadas e 

sistemáticas violações dos direitos 

humanos por parte do governo de 

Duterte; 

Or. en 
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Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre as Filipinas 

Proposta de resolução comum 

N.º 14 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

14. Recorda às autoridades das 

Filipinas as suas obrigações assumidas no 

âmbito do Direito Internacional, do regime 

SPG+ e do Acordo de Parceria e 

Cooperação (APC), nomeadamente no que 

diz respeito aos direitos humanos, bem 

como as consequências do seu 

incumprimento: salienta que, embora os 

progressos na aplicação das convenções do 

SPG + sejam muito positivos, continuam a 

existir profundas preocupações em torno 

das violações dos direitos humanos 

relacionadas com a guerra contra a droga; 

recorda, a este respeito, a sua anterior 

resolução, de 16 de março de 2017, sobre 

as Filipinas e insta a Comissão e o Serviço 

Europeu para a Ação Externa a recorrerem 

a todos os instrumentos disponíveis, 

incluindo o APC, para persuadir as 

Filipinas a porem termo às execuções 

extrajudiciais relacionadas com a 

campanha contra a droga e, na ausência de 

melhorias significativas, a tomarem 

14. Recorda às autoridades das 

Filipinas as suas obrigações assumidas no 

âmbito do Direito Internacional, do regime 

SPG+ e do Acordo de Parceria e 

Cooperação (APC), nomeadamente no que 

diz respeito aos direitos humanos, bem 

como as consequências do seu 

incumprimento; salienta que, embora os 

progressos na aplicação das convenções do 

SPG + sejam muito positivos, continuam a 

existir profundas preocupações em torno 

das violações dos direitos humanos 

relacionadas com a guerra contra a droga; 

recorda, a este respeito, a sua anterior 

resolução, de 16 de março de 2017, que 

indica que, na ausência de melhorias 

significativas nos próximos meses, devem 

ser consideradas medidas com vista à 

eventual supressão das preferências 

SPG+; insta, por conseguinte, a Comissão 

e o Serviço Europeu para a Ação Externa a 

tomarem medidas neste momento, dando 

seguimento à presente resolução, a fim de 
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medidas com vista à eventual supressão 

das preferências SPG+; insta a UE a 

utilizar todos os instrumentos disponíveis 

para assistir o Governo das Filipinas no 

respeito das suas obrigações internacionais 

em matéria de direitos humanos; 

persuadir as Filipinas a porem termo às 

execuções extrajudiciais relacionadas com 

a campanha contra a droga e considera que 

as negociações em curso sobre um acordo 
de comércio livre devem ser suspensas até 

à melhoria da situação dos direitos 

humanos no país; insta a UE a utilizar 

todos os instrumentos disponíveis para 

assistir o Governo das Filipinas no respeito 

das suas obrigações internacionais em 

matéria de direitos humanos; 

Or. en 

 

 


