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Evropský parlament, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Filipínách, zejména na usnesení ze dne 

15. září 20161 a 16. března 20172, 

– s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 16. března 2018 o Filipínách a 

Mezinárodním trestním soudu, 

– s ohledem na prohlášení delegace EU a mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké 

představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

– s ohledem na Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími 

členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé, 

– s ohledem na společný pracovní dokument útvarů Komise a vysoké představitelky Unie 

pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. ledna 2018 o hodnocení Filipín za 

období 2016–2017 pro účely zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a 

řádnou správu věcí veřejných (GSP+) (SWD(2018)0032), 

– s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída 

Husajna k obviněním vzneseným filipínskou vládou, podle nichž a zvláštní zpravodajka 

OSN pro práva původních obyvatel a další obránci lidských práv účastní teroristických 

aktivit, 

– s ohledem na výsledek jubilejního summitu ASEAN-EU, který se konal u příležitosti 

40. výročí zahájení dialogu ASEAN-EU, a na akční plán ASEAN-EU 2018–2022; 

– s ohledem na prohlášení předsedy podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva 

(DROI) ze dne 23. února 2018, že „nelze akceptovat další zadržování senátorky De 

Limaové, aniž by jí bylo sděleno obvinění“, 

– s ohledem na diplomatické vztahy mezi Filipínami a EU (dříve Evropským 

hospodářským společenstvím (EHS)), které byly navázány dne 12. května 1964, kdy byl 

jmenován velvyslanec Filipín při EHS, 

– s ohledem na statut Filipín jako zakládajícího člena Sdružení národů jihovýchodní Asie 

(ASEAN), 
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– s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, 

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením, 

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se lidských práv, 

– s ohledem na Římský statut, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, 

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), 

– s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že mezi Filipínami a EU existují dlouhotrvající diplomatické, 

hospodářské, kulturní a politické vztahy, vzhledem k tomu, že ratifikací dohody o 

partnerství a spolupráci mezi EU a Filipíny potvrdily svůj společný závazek, že budou 

dodržovat zásady řádné správy, demokracie, právního státu a lidských práv a budou 

napomáhat sociálnímu a hospodářskému rozvoji a usilovat o mír a bezpečnost v 

regionu; 

B. vzhledem k tomu, že od 1. července 2016 bylo v dosud probíhající protidrogové 

kampani na Filipínách, kterou prezident Duterte vyhlásil na mezinárodní scéně jako 

„válku proti drogám“, údajně zabito přibližně 12 tisíc osob, mezi nimi i ženy a děti; 

vzhledem k tomu, že prezident Duterte přislíbil, že bude pokračovat ve svém tažení 

proti drogám až do konce svého funkčního období v roce 2022; vzhledem k tomu, že 

EU je vážně znepokojena vysokým počtem osob, které byly zabity v souvislosti s 

tažením proti nelegálním drogám na Filipínách; 

C. vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro práva původních obyvatel Victoria 

Tauli-Corpuzová, která je filipínskou občankou, byla obviněna z terorismu a spolu s 

dalšími 600 osobami, mezi nimiž jsou i představitelé původních obyvatel a lidskoprávní 

aktivisté, zařazena v březnu 2018 na seznam teroristických organizací filipínské vlády; 

vzhledem k tomu, že experti OSN požívají právní imunity; vzhledem k tomu, že 

obvinění následovalo poté, co Victoria Tauli-Corpuzová odsoudila zásah armády proti 

původním obyvatelům náležejícím ke skupině Lumad na ostrově Mindanao; vzhledem k 

tomu, Victoria Tauli-Corpuzová poukázala na zastrašování, týrání a zatýkání původních 

obyvatel, kteří nenásilným způsobem bránili svůj majetek; 

D. vzhledem k tomu, že senátorka Leila De Limaová, lidskoprávní aktivistka, která je 

nejznámějším kritikem protidrogové kampaně filipínského prezidenta Duterta, byla dne 

19. září 2016 odvolána z funkce předsedkyně senátního výboru pro spravedlnost a 

lidská práva a dne 23. února 2017 byla zatčena; vzhledem k tomu, že senátorka De 

Limaová vedla vyšetřování případů poprav bez řádného soudu ve městě Davao v době, 

kdy jeho starostou byl dnešní prezident Duterte; vzhledem k tomu, že jsou vážné obavy, 

že trestné činy, z nichž byla senátorka De Limaová obviněna, jsou téměř kompletně 

vykonstruované a jsou politicky motivované; 

E. vzhledem k tomu, že útoky filipínské státní moci proti původním obyvatelům jsou 

důvodem k vážným obavám; vzhledem k tomu, že OSN na konci prosince upozornila 

na masivní porušování lidských práv, jehož obětí jsou Lumadové na filipínském ostrově 

Mindanao; vzhledem k tomu, že experti OSN odhadují, že od října 2017 bylo ze svých 

domovů vyhnáno nejméně 2500 Lumadů; vzhledem k obavám, že některé z těchto 

útoků jsou motivovány nepodloženými podezřeními, že Lumadové se podílejí na 

činnosti teroristických skupin, nebo jejich odporem proti těžebním aktivitám na jejich 

tradičních územích; 



 

 

F. vzhledem k tomu, že Filipíny podepsaly Římský statut dne 28. prosince 2000 a 

ratifikovaly jej 30. srpna 2011; vzhledem k tomu, že žalobce Mezinárodního trestního 

soudu zahájil předběžné šetření situace na Filipínách, v jehož rámci budou posouzeny 

trestné činy údajně spáchané v zemi nejméně od 1. července 2016 v kontextu „války 

proti drogám“, kterou vede filipínská vláda; 

G. vzhledem k tomu, že dne 19. března 2018 OSN oficiálně oznámila Mezinárodnímu 

trestnímu soudu, že Filipíny dne 17. března 2018 písemně oznámily svůj úmysl 

odstoupit od Římského statutu; 

H. vzhledem k tomu, že filipínská Sněmovna reprezentantů přijala dne 7. března 2017 

zákon obnovující trest smrti; vzhledem k tomu, že zákon musí být ještě schválen 

Senátem, než jej bude moci prezident podepsat; vzhledem k tomu, že prezident Duterte 

se o obnovení trestu smrti aktivně zasazuje; vzhledem k tomu, že obnovení trestu smrti 

by bylo jednoznačným porušením druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o 

občanských a politických právech (ICCPR), jehož jsou Filipíny smluvní stranou od roku 

2007; 

I. vzhledem k tomu, že na žebříčku korupce, který každoročně zveřejňuje organizace 

Transparency International, se Filipíny nacházejí na 111. místě z celkových 180; 

J. vzhledem k tomu, že se postupně zmenšuje prostor pro občanskou společnost; vzhledem 

k tomu, že obhájci lidských práv na Filipínách údajně čelí stále nepřátelštějšímu 

prostředí; vzhledem k tomu, že prezident Duterte několikrát vybídl policii k zásahům 

proti lidskoprávním organizacím a aktivistům; 

K. vzhledem k tomu, že osoby, které veřejně vystupují proti mimosoudním popravám, 

riskují, že jim bude zakázán vstup na filipínské území;  

L. vzhledem k tomu, že prezident Duterte pronesl několik hanlivých a opovržlivých 

výroků o ženách, opakovaně ospravedlňoval znásilňování a vyzýval ke střílení žen; 

M. vzhledem k tomu, že obránci lidských práv, novináři a aktivisté běžně čelí výhrůžkám, 

obtěžování, zastrašování a násilí, pokud se zabývají informacemi o mimosoudních 

popravách a jiných případech porušování lidských práv na Filipínách; vzhledem k tomu, 

že terčem soustavného pronásledování je také komunita LGBTI; 

N. vzhledem k tomu, že Filipíny se účastní všeobecného systému celních preferencí 

Evropské unie (GSP+); 

O. vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami mimo jiné 

požaduje, aby probíhal smysluplný dialogu o lidských právech v rámci pracovní 

skupiny pro lidská práva; 

1. vyzývá filipínskou vládu, okamžitě ukončila mimosoudní popravy pod záminkou 

„války proti drogám“; důrazně odsuzuje velké množství mimosoudních poprav, které 

spáchaly ozbrojené síly a skupiny samozvaných strážců zákona v souvislosti s tažením 

proti drogám; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; vyjadřuje vážné znepokojení nad 

věrohodnými zprávami o tom, že filipínské policejní složky falšují důkazy, aby 

odůvodnily mimosoudní popravy, a že se zaměřují převážně na městskou chudinu; 

2. bere na vědomí nejnovější vládní iniciativy k zajištění jednotnějšího a ucelenějšího 

přístupu k potírání drog založeného na zásadách vymáhání práva, spravedlnosti, 

obhajoby a rehabilitace a integrace; vítá rezoluci filipínského Senátu č. 516 podanou 

dne 25. září 2017, která vyzývá příslušné orgány, aby „učinily nezbytná opatření k 

zastavení vlny zabíjení, zejména našich dětí“; vyzývá vládu, aby učinila boj proti sítím 



 

 

obchodníků s drogami a drogovým velkobaronům svou prioritou a nesoustřeďovala se 

na vyhledávání drobných uživatelů drog; zdůrazňuje, že příslušné orgány Filipín musí 

pokračovat v boji proti nelegálním drogám se zaměřením na oblast veřejného zdraví a 

plně dodržovat řádný postup v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními 

předpisy; vyzývá vládu, aby přijala konkrétní nenásilná opatření; 

3. vyzývá příslušné orgány, aby plně spolupracovaly se zvláštními postupy OSN; vyzývá 

filipínské orgány, aby okamžitě zahájily nestranné a smysluplné vyšetřování těchto 

mimosoudních poprav, stíhaly jejich pachatele a postavily je před soud; vyzývá EU 

a všechny její členské státy, aby podporovaly vyšetřování vražd na Filipínách pod 

záštitou OSN, a žádá, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud; 

4. znovu vyzývá filipínské orgány, aby propustily senátorku Leilu De Limaovou a 

poskytly jí odpovídající bezpečnostní a hygienické podmínky po dobu vazby; dále 

znovu vyzývá příslušné orgány, aby zaručily spravedlivé soudní řízení a upustily ode 

všech politicky motivovaných obvinění proti její osobě; vyzývá EU, aby nadále pozorně 

sledovala případ stíhání senátorky De Limaové; 

5. vyzývá filipínské orgány, aby vymazaly obránce lidských práv ze seznamu 

teroristických organizací, upustily ode všech obvinění a umožnily jim pokojně 

vykonávat jejich činnost; připomíná filipínským orgánům, že paní Victoria Tauli-

Corpuzová požívá imunity podle Úmluvy o výsadách a imunitě z roku 1946; 

6. vítá iniciativu Mezinárodního trestního soudu za účelem prošetření údajných zločinů 

proti lidskosti v souvislosti s popravami během „války proti drogám“; vyzývá 

filipínskou vládu, aby plně spolupracovala s úřadem žalobce Mezinárodního trestního 

soudu v rámci předběžného prošetření situace na Filipínách; vyjadřuje hluboké 

politování nad rozhodnutím filipínské vlády odstoupit od Římského statutu; vyzývá 

vládu, aby své rozhodnutí změnila; 

7. znovu vyjadřuje své hluboké znepokojení nad rozhodnutím Sněmovny reprezentantů 

opět zavést trest smrti; znovu vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zastavily 

probíhající postupy vedoucí k obnovení trestu smrti; připomíná, že EU považuje trest 

smrti za krutý a nelidský trest, který nepůsobí jako prostředek odrazující od trestné 

činnosti; vyzývá filipínskou vládu, aby upustila od záměru snížit minimální věkovou 

hranici trestní odpovědnosti; 

8. je znepokojen rostoucí úrovní korupce v současné filipínské státní správě; vyzývá 

filipínské orgány, aby intenzivněji usilovaly o účinné potírání korupce; zdůrazňuje, že je 

důležité v této souvislosti dodržovat základní zásady demokracie a právního státu; 

9. odsuzuje veškeré hrozby, obtěžování, zastrašování a násilí vůči osobám, které se snaží 

odhalovat údajné mimosoudní popravy a jiné případy porušování lidských práv na 

Filipínách, např. obráncům lidských práv, novinářům a aktivistům; naléhavě vyzývá 

filipínskou vládu, aby zajistila, aby obránci lidských práv, novináři a aktivisté mohli 

vykonávat svou činnost v příznivém prostředí a bez obav z odvetných opatření; 

10. naléhavě Filipíny vyzývá, aby ukončily zákaz vstupu do země pro osoby, které jsou 

vnímány jako kritici politik prezidenta Duterta; 

11. naléhavě Filipíny vyzývá, aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodních 

právních předpisů na ochranu lidských práv původního obyvatelstva, a to i v rámci 

ozbrojeného konfliktu; 

12. odsuzuje veškeré formy násilí vůči ženám a připomíná, že takové násilí je závažným 

porušením lidských práv a důstojnosti žen a dívek; důrazně odsuzuje prohlášení 



 

 

prezidenta Duterta o ženách v řadách bojovníků, která jsou ponižující a vůči ženám 

nenávistná; připomíná prezidentovi, že vybízení ozbrojených složek státu k páchání 

sexuálního násilí během ozbrojeného konfliktu je porušením mezinárodního 

humanitárního práva; vyzývá prezidenta, aby se k ženám choval s úctou a upustil od 

podněcování k násilí vůči ženám; 

13. vybízí EU a její členské státy, aby zvážily možnost žádat o odvolání Filipínské 

republiky z Rady OSN pro lidská práva před uplynutím jejího mandátu jako člena na 

konci roku 2018; 

14. připomíná filipínským orgánům jejich závazky v rámci mezinárodních právních 

předpisů, systému GSP+ a dohody o partnerství a spolupráci, zejména pokud jde o 

lidská práva, a důsledky jejich nedodržení; zdůrazňuje, že ačkoli bylo dosaženo pokroku 

v provádění úmluv GSP+, přetrvávají silné obavy ohledně porušování lidských práv v 

souvislosti s válkou proti drogám; připomíná v tomto ohledu své předchozí usnesení o 

Filipínách ze dne 16. března 2017 a vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější 

činnost, aby využily všech dostupných nástrojů, včetně dohody o partnerství a 

spolupráci, a přesvědčily Filipíny o nutnosti ukončit mimosoudní popravy v souvislosti 

s tažením proti drogám a aby v případě, že nedojde k podstatnému zlepšení, zahájily 

procesní kroky, které by mohly vést k dočasnému odnětí preferencí GSP+; naléhavě 

vyzývá EU, aby využila všechny dostupné nástroje a pomáhala vládě Filipín dodržovat 

její mezinárodní závazky v oblasti lidských práv; 

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení prezidentovi, vládě a parlamentu 

Filipín, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, 

vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských zemí sdružení ASEAN. 


