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Ändringsförslag  1 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Filippinerna 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att stoppa 

vapenhandeln med Filippinerna, liksom 

också främjandet av exporten av militär 

utrustning dit, mot bakgrund av 

regeringen Dutertes väldokumenterade 

och systematiska brott mot de mänskliga 

rättigheterna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Filippinerna 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet påminner 

Filippinernas myndigheter om deras 

skyldigheter enligt folkrätten, GSP-plus 

och partnerskaps- och samarbetsavtalet, 

särskilt inom området mänskliga 

rättigheter, samt om vilka konsekvenser det 

för med sig om inte dessa skyldigheter 

fullgörs. Parlamentet betonar att landet i 

stort sett gjort bra framsteg med att 

genomföra GSP-plus-konventionerna, men 

att svåra orosmoment kvarstår i fråga om 

mänskliga rättigheter i samband med kriget 

mot narkotika. Parlamentet erinrar här om 

sin tidigare resolution om Filippinerna den 

16 mars 2017 och uppmanar 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att använda alla 

tillbudsstående medel, också 

partnerskaps- och samarbetsavtalet, för att 

förmå Filippinerna att få slut på de 

utomrättsliga avrättningarna i samband 

med kampanjen mot narkotika, samt att, 

14. Europaparlamentet påminner 

Filippinernas myndigheter om deras 

skyldigheter enligt folkrätten, GSP-plus 

och partnerskaps- och samarbetsavtalet, 

särskilt inom området mänskliga 

rättigheter, samt om vilka konsekvenser det 

för med sig om inte dessa skyldigheter 

fullgörs. Parlamentet betonar att landet i 

stort sett gjort bra framsteg med att 

genomföra GSP-plus-konventionerna, men 

att svåra orosmoment kvarstår i fråga om 

mänskliga rättigheter i samband med kriget 

mot narkotika. Parlamentet erinrar här om 

sin tidigare resolution om Filippinerna den 

16 mars 2017, där parlamentet 

konstaterade att man bör överväga att 

eventuellt slopa förmånerna för landet 

enligt GSP-plus ifall inga påtagliga 

förbättringar sker under de närmaste 

månaderna. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att vidta åtgärder nu, 
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om det inte sker några påtagliga 

förbättringar, inleda de förfaranden som 

kan komma att utmynna i att förmånerna 

enligt GSP-plus tillfälligt återkallas. 

Parlamentet uppmanar EU att med alla 

tillbudsstående medel stödja Filippinernas 

regering, så att den kan respektera sina 

internationella skyldigheter på 

människorättsområdet. 

utgående från denna resolution, för att 

förmå Filippinerna att få slut på de 

utomrättsliga avrättningarna i samband 

med kampanjen mot narkotika, och anser 

att de aktuella förhandlingarna om ett 

frihandelsavtal bör läggas på is, i väntan 

på att människorättssituationen i landet 

ska bli bättre. Parlamentet uppmanar EU 

att med alla tillbudsstående medel stödja 

Filippinernas regering, så att den kan 

respektera sina internationella skyldigheter 

på människorättsområdet. 

Or. en 

 

 


