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Predlog spremembe  1 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o Filipinih 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  13a. poziva EU in države članice, naj 

zaustavijo trgovanje z orožjem in 

spodbujanje izvoza vojaške opreme na 

Filipine, saj je dokumentirano, da 

Dutertejeva vlada sistematično krši 

človekove pravice; 

Or. en 
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Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o Filipinih 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja filipinske oblasti na 

njihove obveze po mednarodnem pravu, 

sheme GSP + in sporazumu o partnerstvu 

in sodelovanju, zlasti v zvezi s človekovimi 

pravicami, in o posledicah neizpolnjevanja 

teh obvez; poudarja, da kljub zelo 

pozitivnemu napredku pri izvajanju 

konvencij GSP + ostaja velika 

zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih 

pravic v okviru boja proti drogam; v zvezi 

s tem opozarja na svojo prejšnjo resolucijo 

o Filipinih z dne 16. marca 2017 in poziva 

Komisijo in Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj uporabita vse razpoložljive 

instrumente, tudi sporazum o partnerstvu 

in sodelovanju, da bi filipinske oblasti 

prepričala, naj ustavijo zunajsodne 

usmrtitve, povezane s kampanjo proti 

drogam, če ne bo bistvenega izboljšanja, 

pa naj začneta postopek za začasni preklic 

preferencialov GSP +; poziva EU, naj 

uporabi vse razpoložljive instrumente za 

14. opozarja filipinske oblasti na 

njihove obveze po mednarodnem pravu, 

sheme GSP + in sporazumu o partnerstvu 

in sodelovanju, zlasti v zvezi s človekovimi 

pravicami, in o posledicah neizpolnjevanja 

teh obvez; poudarja, da kljub zelo 

pozitivnemu napredku pri izvajanju 

konvencij GSP + ostaja velika 

zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih 

pravic v okviru boja proti drogam; v zvezi 

s tem opozarja na svojo prejšnjo resolucijo 

o Filipinih z dne 16. marca 2017, v kateri 

se navaja, da bi bilo treba predvideti 

postopkovne ukrepe za morebitno odpravo 

preferencialov GSP+, če v naslednjih 

nekaj mesecih ne bo bistvenega 

izboljšanja; zato poziva Komisijo in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

ukrepata v skladu s to resolucijo, da bi 

filipinske oblasti prepričali, naj ustavijo 

zunajsodne usmrtitve, povezane s 

kampanjo proti drogam, in meni, da bi bilo 
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pomoč filipinski vladi pri spoštovanju 

njenih mednarodnih obveznosti na 

področju človekovih pravic; 

treba trenutna pogajanja o prosti trgovini 

zamrzniti, dokler se v državi ne izboljša 

stanje na področju človekovih pravic; 

poziva EU, naj uporabi vse razpoložljive 

instrumente za pomoč filipinski vladi pri 

spoštovanju njenih mednarodnih 

obveznosti na področju človekovih pravic; 

Or. en 

 

 


