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Европейският парламент, 

— като взе предвид предходните си резолюции относно положението във 

Филипините, и по-конкретно тези от 15 септември 2016 г.1 и от 16 март 2017 г.2, 

— като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 16 март 2018 г. относно 

Филипините и Международния наказателен съд, 

— като взе предвид изявленията на делегацията на ЕС и на говорителя на върховния 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност и заместник-председател на Комисията по въпросите на външната 

политика и политиката на сигурност (върховен представител/заместник-

председател), 

— като взе предвид Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република 

Филипини, от друга страна, 

— като взе предвид съвместния работен документ на комисията и на заместник-

председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на сигурност от 19 януари 2018 г. за оценка на 

положението на Филипините за периода 2016— 2017 г. в рамките на специалния 

насърчителен режим на ЕС за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+) 

(SWD(2018)0032), 

— като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека 

Зейд Раад ал Хюсейн относно обвиненията, отправени от правителството на 

Филипините, че специалният докладчик на ООН по правата на коренното 

население и други защитници на правата на човека са участвали в терористични 

дейности, 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2016)0349. 
2  Приети текстове, P8_TA(2017)0088. 



 

 

— като взе предвид резултатите от юбилейната среща на върха между АСЕАН и ЕС 

за отбелязване на 40-ата годишнина от установяването на диалога между АСЕАН 

и ЕС, както и Плана за действие АСЕАН – ЕС (2018— 2022 г.), 

— като взе предвид изявлението на председателя на подкомисията на Европейския 

парламент по правата на човека от 23 февруари 2018 г., че „задържането на 

сенатор де Лима в затвора без повдигане на обвинение е неприемливо“, 

— като взе предвид дипломатическите отношения между Филипините и ЕС (по-рано 

Европейска икономическа общност (ЕИО)), установени на 12 май 1964 г. с 

назначаването на посланика на Филипините в ЕИО, 

— като взе предвид статута на Филипините като един от учредителите на 

Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), 

— като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 

на детето, 

— като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от 

насилствено изчезване, 

— като взе предвид Насоките на ЕС за правата на човека, 

— като взе предвид Римския статут, 

— като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, 

— като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник 

за дейността, 

А. като има предвид, че Филипините и ЕС поддържат дългогодишни 

дипломатически, икономически, културни и политически отношения; като има 

предвид, че чрез ратифицирането на Споразумението за партньорство и 

сътрудничество (СПС) Европейският съюз и Филипините отново потвърдиха 

общия си ангажимент към принципите на добро управление, демокрацията, 

принципите на правовата държава, правата на човека, насърчаването на 

социалното и икономическото развитие и насърчаването на мира и сигурността в 

региона; 

Б. като има предвид, че от 1 юли 2016 г. насам според съобщенията около 12 000 

души, сред които жени и деца, са били убити във Филипините по време на текуща 

кампания срещу наркотиците, провъзгласена в международен план като „войната 

с наркотиците“ на президента Дутерте; като има предвид, че президентът Дутерте 

обеща да продължи своята кампания за борба с наркотиците до изтичането на 

президентския му мандат през 2022 г.; като има предвид, че ЕС продължава да 

изразява дълбока загриженост относно големия брой убийства, свързани с 

кампанията за борба с незаконните наркотици във Филипините; 

В. като има предвид, че срещу специалния докладчик на ООН по правата на 

коренното население Виктория Таули-Корпус, филипински гражданин, беше 



 

 

повдигнато обвинение в тероризъм и през март 2018 г. тя, заедно с 600 други 

лица, в това число лидери на коренното население и защитници на правата на 

човека, беше включена от правителството на Филипините в списък на 

терористичните организации; като има предвид, че експертите на ООН се ползват 

със съдебен имунитет; като има предвид, че обвиненията бяха в резултат на 

осъждането от страна на Таули-Корпус на нападенията на армията срещу 

коренните лумадкси народи на остров Минданао; като има предвид, че Таули-

Корпус отбеляза използването на тормоз, изтезания и задържания срещу 

коренното население, защитавало по мирен начин своята собственост; 

Г. като има предвид, че на 19 септември 2016 г. сенатор Лейла де Лима, активист за 

правата на човека и най-изтъкнатият критик на кампанията на президента на 

Филипините Дутерте за борба с наркотиците, беше отстранена от поста си на 

председател на комисията по правосъдие и права на човека и беше задържана на 

23 февруари 2017 г.; като има предвид, че сенатор Де Лима ръководеше 

разследванията на извънсъдебните екзекуции в Давао по времето, когато 

президентът Дутерте беше кмет на града; като има предвид сериозните опасения, 

че престъпленията, в които е обвинена сенатор Де Лима, са почти напълно 

изфабрикувани и политически мотивирани; 

Д. като има предвид, че вземането на прицел на коренното население от страна на 

органите на Филипините е сериозен проблем; като има предвид, че в края на 

декември ООН предупреди за масови нарушения на правата на човека, понесени 

от лумадите на филипинския остров Минданао; като има предвид, че според 

експерти на ООН от октомври 2017 г. насам най-малко 2500 лумади са били 

разселени; като има предвид, че съществуват опасения, че някои от тези 

нападения са мотивирани от неоснователни подозрения, че лумадите са свързани 

с терористични групи, или от тяхното съпротивление срещу минни дейности в 

земите на предците им; 

Е. като има предвид, че на 28 декември 2000 г. Филипините подписаха Римския 

статут и на 30 август 2011 г. го ратифицираха; като има предвид, че прокурорът 

на Международния наказателен съд (МНС) започна предварително разследване на 

положението във Филипините, при което ще се анализират престъпления, за 

които се твърди, че са извършени в страната поне от 1 юли 2016 г. насам в 

контекста на кампанията „война с наркотиците“, стартирана от правителството на 

Филипините; 

Ж. като има предвид, че на 19 март 2018 г. МНС беше официално уведомен от ООН, 

че на 17 март 2018 г. Филипините са депозирали писмено уведомление за 

оттегляне от Римския статут; 

З. като има предвид, че на 7 март 2017 г. Камаратата на представителите на 

Филипините одобри закон за възстановяване на смъртното наказание; като има 

предвид, че законът все още се нуждае от одобрението на Сената, преди да бъде 

подписан от президента и да стане действащ; като има предвид, че президентът 

Дутерте извършваше активна кампания за възстановяването на смъртното 

наказание; като има предвид, че възстановяването на смъртното наказание би 

било в явно нарушение на Втория факултативен протокол към Международния 

пакт за граждански и политически права, по който Филипините са страна от 

2007 г.; 



 

 

И. като има предвид, че Филипините заемат 111-о място от общо 180 държави по 

отношение на корупцията в класация на корупцията, която се публикува ежегодно 

от „Трансперънси Интернешънъл“; 

Й. като има предвид, че пространството за гражданското общество все повече се 

свива; като има предвид, че във Филипините защитниците на правата на човека са 

изправени пред все по-враждебна среда; като има предвид, че президентът 

Дутерте направи изявления, подбуждащи към полицейски нападения срещу групи 

и застъпници на правата на човека; 

К. като има предвид, че лицата, които правят публични изявления срещу 

извънсъдебните екзекуции, са изправени пред риска да им бъде забранено да 

влизат на територията на Филипините; 

Л. като има предвид, че президентът Дутерте отправи редица унизителни и 

принизяващи изявления относно жените и многократно е оправдавал 

изнасилването и е призовавал за застрелване на жените; 

М. като има предвид, че защитници на правата на човека, журналисти и активисти 

редовно се сблъскват със заплахи, тормоз, сплашване и насилие за това, че се 

стремят да разкрият извънсъдебните екзекуции и други нарушения на правата на 

човека във Филипините; като има предвид, че общността на ЛГБТИ е изправена 

пред постоянен тормоз; 

Н. като има предвид, че Филипините са бенефициент на Общата система на 

Европейския съюз за преференции плюс (ОСП+); 

О. като има предвид, че в Споразумението за партньорство и сътрудничество между 

ЕС и Филипините се призовава за установяване на съдържателен диалог за 

правата на човека под формата на работна група по правата на човека; 

1. призовава правителството на Филипините да сложи незабавно край на 

извънсъдебните екзекуции под претекст на „война с наркотиците“; решително 

осъжда големия брой извънсъдебни екзекуции, свързани с кампанията срещу 

наркотиците и извършени от въоръжените сили и от групи, прилагащи 

саморазправа; поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; 

изразява сериозно безпокойство във връзка с достоверни съобщения, според 

които полицейските сили на Филипините фалшифицират доказателства, за да 

оправдаят извънсъдебните екзекуции, и че в повечето случаи на прицел се вземат 

бедните жители на градските райони; 

2. отбелязва неотдавнашните инициативи на правителството, за да се гарантира по-

единен и интегриран подход към усилията за борба с наркотиците въз основа на 

правоприлагане, правосъдие, застъпничество и рехабилитация, както и 

интеграция; приветства Резолюция 516 на Сената, внесена във Филипините на 

25 септември 2017 г., която настоятелно призовава органите да „предприемат 

необходимите стъпки за спиране на поредицата от убийства, особено на нашите 

деца“; призовава правителството да даде приоритет на борбата с мрежите за 

трафик на наркотици и с наркобароните вместо на проследяването на дребните 

потребители; подчертава, че органите на Филипините трябва да продължат 

борбата си с незаконните наркотици с акцент върху общественото здраве и при 



 

 

пълно спазване на правото на справедлив процес в съответствие с националното и 

международното право; призовава правителството да приеме специални 

ненасилствени политики; 

3. приканва компетентните органи да сътрудничат изцяло на специалните 

процедури на ООН; призовава органите на Филипините за незабавно провеждане 

на безпристрастни и сериозни разследвания на тези извънсъдебни екзекуции, 

както и за наказателното преследване и подвеждане под отговорност на всички 

извършители; призовава ЕС и всички негови държави членки да подкрепят 

ръководено от ООН разследване на убийствата във Филипините и подвеждане 

под отговорност на извършителите; 

4. призовава отново органите на Филипините за освобождаване на сенатор Лейла де 

Лима и за осигуряването ѝ на подходящо ниво на безопасност и санитарни 

условия по време на задържането; също така отново призовава органите да 

гарантират справедлив процес и да оттеглят всички политически мотивирани 

обвинения срещу нея; призовава ЕС да продължи да следи отблизо делото срещу 

сенатор Де Лима; 

5. призовава органите на Филипините да отстранят защитниците на правата на 

човека от списъка на терористите, като оттеглят всички обвинения срещу тях и им 

позволят да извършват мирно своята дейност; припомня на органите на 

Филипините, че г-жа Виктория Таули-Корпус се ползва от имунитет съгласно 

Конвенцията за привилегиите и имунитетите от 1946 г.; 

6. приветства инициативата на МНС да разследва твърденията за престъпления 

срещу човечеството в контекста на убийствата по време на „войната с 

наркотиците“; призовава правителството на Филипините да си сътрудничи в 

пълна степен с прокурора на Международния наказателен съд по време на 

предварителното му разследване по отношение на Филипините; изразява дълбоко 

съжаление във връзка с решението на правителството на Филипините да започне 

оттеглянето си от Римския статут; призовава правителството да отмени това 

решение; 

7. отново изразява голямото си безпокойство във връзка с решението на Камарата на 

представителите за възстановяване на смъртното наказание; призовава отново 

органите на Филипините незабавно да спрат текущата процедура за 

възстановяване на смъртното наказание; припомня, че ЕС счита смъртното 

наказание за жестоко и нечовешко наказание, което не действа като възпиращ 

фактор за престъпно поведение; призовава правителството на Филипините да се 

въздържа от понижаване на минималната възраст за носене на наказателна 

отговорност; 

8. изразява тревога относно нарастващото равнище на корупцията в рамките на 

настоящата администрация на Филипините; призовава органите на Филипините 

да увеличат усилията си за ефективно справяне с корупцията; подчертава в това 

отношение значението на зачитането на основните принципи на демокрацията и 

на принципите на правовата държава; 

9. осъжда всички заплахи, тормоз, сплашване и насилие срещу лицата, които се 

стремят да разкрият извънсъдебните екзекуции и други нарушения на правата на 



 

 

човека във Филипините, включително защитници на правата на човека, 

журналисти и активисти; настоятелно призовава правителството на Филипините 

да гарантира, че защитниците на правата на човека, журналистите и активистите 

могат да извършват своята дейност в благоприятна среда и без страх от 

репресивни мерки; 

10. настоятелно призовава Филипините да сложат край на забраната за влизане в 

страната на лица, които се възприемат като критици на политиките на президента 

Дутерте; 

11. настоятелно призовава Филипините да спазват задълженията си съгласно 

международното право за защита на човешките права на коренното население, 

включително в контекста на въоръжен конфликт; 

12. осъжда всички форми на насилие над жени и припомня, че това насилие 

представлява тежко нарушаване на правата на човека и достойнството на жените 

и момичетата; решително осъжда унизителните и женомразките изявления на 

президента Дутерте за жените бойци; припомня на президента, че насърчаването 

на държавните органи към извършване на сексуално насилие по време на 

въоръжени конфликти е в нарушение на международното хуманитарно право; 

призовава президента да се отнася към жените с уважение и да се въздържа от 

подбуждане към насилие над жени; 

13. насърчава ЕС и неговите държави членки да разгледат възможността за 

призоваване за отстраняване на Република Филипини от Съвета на ООН по 

правата на човека преди изтичането на текущото ѝ членство в края на 2018 г.; 

14. припомня на органите на Филипините за задълженията им по силата на 

международното право, схемата ОСП+ и СПС, особено по отношение на правата 

на човека, както и за последиците от неспазването им; подчертава, че макар и 

напредъкът, постигнат в прилагането на конвенциите на схемата ОСП+, да е в 

голяма степен положителен, продължават да съществуват сериозни опасения за 

извършване на нарушения на правата на човека, свързани с войната с 

наркотиците; във връзка с това припомня своята предходна резолюция от 16 март 

2017 г. относно Филипините и призовава Комисията и Европейската служба за 

външна дейност да използват всички налични инструменти, включително СПС, за 

да убедят Филипините да сложат край на извънсъдебните екзекуции, свързани с 

кампанията срещу наркотиците, и при липса на съществени подобрения — да 

започнат процедури, които биха могли да доведат до временното оттегляне на 

преференциите по ОСП+; настоятелно призовава ЕС да използва всички налични 

инструменти, за да подпомогне правителството на Филипините при спазване на 

поетите международни задължения в областта на правата на човека; 

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президента, на 

правителството и на парламента на Филипините, на заместник-председателя на 

Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи 

и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, на парламентите и 

правителствата на държавите членки, на Върховния комисар на ООН по правата 

на човека и на правителствата на държавите — членки на Асоциацията на 

народите от Югоизточна Азия. 

 


