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Amendamentul 1
Manuel Bompard
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Evoluțiile recente în materie de drepturile omului din Filipine

Propunere comună de rezoluție
Considerentul E

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

E. întrucât atacurile asupra exercitării 
dreptului la libertatea de asociere au fost 
sistematice; întrucât 50 de execuții 
extrajudiciare ale sindicaliștilor au fost 
comise sub administrația președintelui 
Duterte; întrucât guvernul a folosit 
pandemia pentru a justifica lipsa de acțiune 
și a amânat o misiune tripartită la nivel 
înalt a Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) în această țară;

E. întrucât atacurile asupra exercitării 
dreptului la libertatea de asociere au fost 
sistematice; întrucât, între iunie 2019 și 
august 2021, 16 sindicaliști au fost 
arestați și reținuți, iar 12 au fost forțați să 
părăsească sindicatul; întrucât 50 de 
execuții extrajudiciare ale sindicaliștilor au 
fost comise sub administrația președintelui 
Duterte; întrucât mediul de teamă creat a 
subminat grav capacitatea lucrătorilor de 
a-și exercita drepturile protejate de 
Convenția OIM nr. 87; întrucât guvernul a 
folosit pandemia pentru a justifica lipsa de 
acțiune și a amânat o misiune tripartită la 
nivel înalt a Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM) în această țară;
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Amendamentul 2
Manuel Bompard
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Evoluțiile recente în materie de drepturile omului din Filipine

Propunere comună de rezoluție
Punctul 9

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

9. solicită autorităților filipineze să 
consulte imediat sindicatele cu privire la o 
foaie de parcurs cu termene precise pentru 
a pune în aplicare concluziile raportului 
OIM privind schimbul virtual legat de 
Filipine și să accepte fără întârziere o 
misiune tripartită la nivel înalt a OIM în 
Filipine pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a concluziilor OIM din 2019;

9. solicită autorităților filipineze să 
consulte imediat sindicatele cu privire la o 
foaie de parcurs cu termene precise pentru 
a pune în aplicare concluziile raportului 
OIM privind schimbul virtual legat de 
Filipine și să accepte fără întârziere o 
misiune tripartită la nivel înalt a OIM în 
Filipine, înainte de Conferința OMI din 
2022, pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a concluziilor OIM din 2019;

Or. en
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Amendamentul 3
Manuel Bompard
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Evoluțiile recente în materie de drepturile omului din Filipine

Propunere comună de rezoluție
Punctul 19

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

19. invită autoritățile filipineze să își 
intensifice eforturile pentru a asigura 
alegeri corecte și libere și un mediu netoxic 
pentru campaniile online și offline; regretă, 
în acest context, că autoritățile filipineze nu 
au invitat UE să desfășoare o misiune de 
observare a alegerilor; invită guvernul 
filipinez să asigure o campanie electorală 
sigură, liberă și echitabilă și să ia măsuri 
pentru a asigura accesul tuturor la resursele 
electorale; invită delegația UE și 
reprezentanțele statelor membre ale UE să 
acorde sprijin deplin observatorilor 
electorali locali independenți, să-i 
întâlnească periodic și să monitorizeze 
îndeaproape orice incident raportat în 
timpul campaniei electorale, inclusiv prin 
abordarea acestor preocupări direct cu 
autoritățile filipineze;

19. invită autoritățile filipineze să își 
intensifice eforturile pentru a asigura 
alegeri corecte și libere și un mediu netoxic 
pentru campaniile online și offline; regretă, 
în acest context, că autoritățile filipineze nu 
au invitat UE să desfășoare o misiune de 
observare a alegerilor; invită guvernul 
filipinez să asigure o campanie electorală 
sigură, liberă și echitabilă și să ia măsuri 
pentru a asigura accesul tuturor la resursele 
electorale; invită delegația UE și 
reprezentanțele statelor membre ale UE să 
sprijine trimiterea unei misiuni electorale 
internaționale și să acorde sprijin deplin 
observatorilor electorali locali 
independenți, să-i întâlnească periodic și să 
monitorizeze îndeaproape orice incident 
raportat în timpul campaniei electorale, 
inclusiv prin abordarea acestor preocupări 
direct cu autoritățile filipineze;

Or. en


