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Amendamentul  1 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la Filipine 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  13a. solicită UE și statelor membre să 

pună capăt comerțului cu arme și 

promovării exporturilor de echipamente 

militare către Filipine, având în vedere 

încălcările documentate și sistematice ale 

drepturilor omului de către guvernul 

Duterte; 

Or. en 
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 B8-0206/2018 }  
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Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la Filipine 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

14. reamintește autorităților filipineze 

de obligațiile care le revin în temeiul 

dreptului internațional, al sistemului SPG + 

și APC, în special în ceea ce privește 

drepturile omului, precum și consecințele 

neconformării; subliniază că, în timp ce 

progresele realizate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a convențiilor SGP + 

sunt în mare măsură pozitivă, există în 

continuare preocupări puternice cu privire 

la încălcările drepturilor omului legate în 

contextul războiului împotriva drogurilor; 

reamintește, în această privință, rezoluția 

sale anterioară referitoare la Filipine, din 

16 martie 2017, și invită Comisia și 

Serviciul European de Acțiune Externă să 

recurgă la toate instrumentele disponibile, 

inclusiv la APC, pentru a convinge Filipine 

să pună capăt execuțiilor extrajudiciare 

legate de campania antidrog și, în lipsa 

unor îmbunătățiri substanțiale, să 

demareze etapele procedurale care ar 

14. reamintește autorităților filipineze 

de obligațiile care le revin în temeiul 

dreptului internațional, al sistemului SPG + 

și APC, în special în ceea ce privește 

drepturile omului, precum și consecințele 

neconformării; subliniază că, în timp ce 

progresele realizate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a convențiilor SGP + 

sunt în mare măsură pozitive, există în 

continuare preocupări puternice cu privire 

la încălcările drepturilor omului legate de 

contextul războiului împotriva drogurilor; 

reamintește, în această privință, rezoluția 

sa anterioară referitoare la Filipine din 16 

martie 2017, în care a subliniat că, în 

lipsa unor îmbunătățiri substanțiale în 

următoarele luni, ar trebui avută în 

vedere demararea etapelor procedurale 

care ar putea conduce la posibila 

retragere temporară a preferințelor 

SGP +; invită, prin urmare, Comisia și 

Serviciul European de Acțiune Externă să 
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putea conduce la retragerea temporară a 

preferințelor SGP +; îndeamnă UE să 

recurgă la toate instrumentele disponibile 

pentru a veni în sprijinul guvernului din 

Filipine în eforturile sale de respectare a 

obligațiilor ce-i revin în domeniul 

drepturilor internaționale ale omului; 

acționeze acum cu privire la prezenta 

rezoluție pentru a convinge Filipine să 

pună capăt execuțiilor extrajudiciare legate 

de campania antidrog și consideră că 

actualele negocieri privind acordurile de 

liber schimb ar trebui înghețate până la 

îmbunătățirea situației drepturilor omului 

în țară; îndeamnă UE să recurgă la toate 

instrumentele disponibile pentru a veni în 

sprijinul guvernului din Filipine în 

eforturile sale de respectare a obligațiilor 

ce-i revin în domeniul drepturilor 

internaționale ale omului; 

Or. en 

 

 


