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Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Filipīnās, tostarp Maria Ressa lietu
(2020/2782(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Filipīnās, jo īpaši 2016. gada 
15. septembra1, 2017. gada 16. marta2 un 2018. gada 19. aprīļa3 rezolūciju,

– ņemot vērā 1964. gada 12. maijā izveidotās diplomātiskās attiecības starp Filipīnām un 
ES (tolaik Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK)),

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses,

– ņemot vērā Filipīnu statusu, kura ir Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) 
dibinātāja,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2020. gada 10. februāra kopīgo darba dokumentu par ES 
īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+) 
novērtējumu Filipīnās, kurš attiecas uz laikposmu no 2018. līdz 2019. gadam 
(SWD(2020)0024),

– ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2020. gada 16. jūnija paziņojumu par Maria Ressa un 
Reynaldo Santos notiesāšanu,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2019. gada 11. jūlijā pieņemto rezolūciju par 
cilvēktiesību veicināšanu un aizsardzību Filipīnās,

– ņemot vērā ANO augstās cilvēktiesību komisāres Michelle Bachelet 2020. gada 
30. jūnija ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Filipīnās,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
(ICCPR),

– ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

– ņemot vērā Filipīnu Republikas 2020. gada 3. jūlija Aktu Nr. 11479, kas pazīstams arī 
kā Pretterorisma akts,

1 OV C 204, 13.6.2018., 123. lpp.
2 OV C 263, 25.7.2018., 113. lpp.
3 OV C 390, 18.11.2019., 104. lpp.
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– ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu, 

A. tā kā starp Filipīnām un ES jau izsenis ir izveidotas diplomātiskās, ekonomiskās, 
kultūras un politiskās attiecības; tā kā ar partnerības un sadarbības nolīguma ratifikāciju 
Eiropas Savienība un Filipīnas no jauna ir apstiprinājušas kopīgo apņemšanos sekmēt 
labas pārvaldības, demokrātijas, tiesiskuma principus, cilvēktiesības, sociālo un 
ekonomisko attīstību un mieru un drošību reģionā;

B. tā kā ANO augstās cilvēktiesību komisāres 2020. gada 30. jūnija ziņojumā par 
cilvēktiesību stāvokli Filipīnās ir norādīts, ka slepkavības, kas saistītas ar valdības 
narkotiku apkarošanas kampaņu, ir plaši izplatītas un sistemātiskas un ka saskaņā ar 
valdības sniegtajiem datiem nogalināti ir vismaz 8663 cilvēki; tā kā tiek lēsts, ka šis 
skaits varētu būt pat trīskārt lielāks; tā kā prezidents R. Duterte nepārprotami ir 
mudinājis policiju izpildīt nāves sodus bez tiesas sprieduma un apsolījis policijai 
imunitāti, savukārt policijas darbinieki, kas iesaistīti šādā sodu izpildē, ir saņēmuši 
paaugstinājumus; tā kā prezidents R. Duterte ir solījis turpināt narkotiku apkarošanas 
kampaņu līdz pašreizējā prezidenta pilnvaru termiņa beigām 2022. gadā; tā kā lielākā 
daļa cietušo nāk no nabadzīgām un marginalizētām kopienām;

C. tā kā aizvien straujāk sarūk iespējas darboties pilsoniskajai sabiedrībai; tā kā 
cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un aktīvistiem regulāri tiek draudēts un viņi 
saskaras ar iebiedēšanu un vardarbību par centieniem nodot atklātībā informāciju par 
iespējamiem gadījumiem, kad nāves sodi izpildīti bez tiesas sprieduma, un citiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem valstī; tā kā saskaņā ar ANO augstās cilvēktiesību komisāres 
biroja (OHCHR) sniegto informāciju cilvēktiesību aizstāvība parasti tiek pielīdzināta 
nemiera celšanai; tā kā saskaņā ar OHCHR datiem laikposmā no 2015. gada janvāra līdz 
2019. gada decembrim ir nogalināti vismaz 208 cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti un 
arodbiedrību pārstāvji, tostarp 30 sievietes;

D. tā kā Filipīnu žurnāliste un ziņu vietnes Rappler līdzdibinātāja un izpilddirektore Maria 
Ressa jau sen ir cietusi no uzbrukumiem dēļ tā, ka atļāvusies kritizēt valdības sākto karu 
pret narkotikām un Rappler publicējusi kritizējošus rakstus par nāves sodu izpildi bez 
tiesas sprieduma; tā kā Maria Ressa un Rappler analītiķis Reynaldo Santos Jr tika 
apsūdzēti par kiberapmelošanu, un Manilas Reģionālā tiesa 2020. gada 15. jūnijā 
viņiem piesprieda beztermiņa sodu, kas nozīmē, ka viņus var ieslodzīt cietumā līdz pat 
sešiem gadiem; tā kā pret M. Ressa un Rappler vēl ir izvirzītas vismaz sešas citas 
apsūdzības;

E. tā kā 2020. gada jūlija sākumā Filipīnu kongress nobalsoja pret ABS-CBN — valsts 
lielākā TV un radio tīkla — apraides franšīzes atjaunošanu; tā kā prezidenta R. Duterte 
atteikums atjaunot apraides licenci tiek uzskatīts par vēršanos pret plašsaziņas 
līdzekļiem, kuri uzdrošinājušies kritizēt narkotiku apkarošanas kampaņu un nopietnos 
cilvēktiesību pārkāpumus;

F. tā kā senatore Leila de Lima, viena no galvenajām prezidenta R. Duterte narkotiku 
apkarošanas kampaņas oponentēm, 2016. gada 19. septembrī tika atlaista no Senāta 
Tieslietu un cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājas amata, arestēta 2017. gada 23. 
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februārī, vēl aizvien atrodas apcietinājumā un gaida tiesas sēdi; tā kā pastāv nopietnas 
bažas, ka noziegumi, par kuriem apsūdz senatori Leila De Lima, ir safabricēti un 
politiski motivēti;

G. tā kā saskaņā ar Global Witness datiem 2019. gadā ir nogalināti vismaz 43 zemes tiesību 
aizstāvji; tā kā lielākā daļa no tiem bijuši kopienu līderi un aktīvi dalībnieki kampaņās 
pret kalnrūpniecības projektiem un agrorūpniecību;

H. tā kā Filipīnu pirmiedzīvotāji ir 10–20 % no visiem valsts iedzīvotājiem; tā kā 2018. 
gadā ANO īpašais referents jautājumos par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām norādīja, ka 
Filipīnas ir viena no tām valstīm, kurās pasaulē visplašāk notiek pirmiedzīvotāju tautu 
cilvēktiesību aizstāvju darbības pasludināšana par kriminālnoziegumu un notiek 
uzbrukumi viņiem; tā kā ANO ir brīdinājusi, ka pieaug pirmiedzīvotāju teritoriju 
militarizācija un pulcēšanās un vārda brīvības ierobežojumi un ka šīs tendences ir cieši 
saistītas ar uzņēmējdarbības interesēm; tā kā joprojām nopietnas bažas rada pastāvīgais 
drošības un ekonomiskās attīstības trūkums Mindanao salā, kā arī tiek ziņots par 
starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem un progresa trūkumu saistībā ar konflikta 
tiesisko seku likvidāciju un izlīguma panākšanu;

I. tā kā cilvēktiesību aizstāvju grupas Karapatan juridiskā darbiniece Zara Alvarez tika 
nošauta 2020. gada 17. augustā; tā kā Z. Alvarez vairākkārt saņēma draudus, tika vajāta 
par cilvēktiesību aizstāvēšanu un ir savas organizācijas 13. biedre, kuri nogalināti kopš 
2016. gada vidus; tā kā miera aizstāvis, zemes tiesību aktīvists un Karapatan biedrs 
Randall ‘Randy’ Echanis tika spīdzināts un nogalināts 2020. gada 10. augustā; tā kā 
saskaņā ar OHCHR sniegto informāciju gan R. Echanis, gan Z. Alvarez vairākkārt tikuši 
nodēvēti par teroristiem vai komunistiem un viņu vārdi iekļauti vismaz 600 to cilvēku 
sarakstā, kurus Filipīnu Tieslietu departaments 2018. gadā lūdzis tiesai pasludināt par 
teroristiem;

J. tā kā OHCHR un ANO īpašie referenti ir pauduši bažas, ka ir iedibināta prakse, kā 
regulāri iebiedēt neatkarīgus ziņu sniedzējus; tā kā 2020. gadā “Reportieri bez robežām” 
ik gadu publicētajā preses brīvības reitingā Filipīnas ierindoja 136. vietā no 180 valstīm; 
tā kā kopš R. Duterte nākšanas pie varas ir nogalināti 16 žurnālisti;

K. tā kā 2018. gada martā Filipīnas izstājās no Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) pēc 
tam, kad ICC sāka izskatīt sūdzību pret R. Duterte saistībā ar daudzajām slepkavībām 
narkotiku apkarošanas kampaņas laikā;

L. tā kā 2017. gadā Filipīnu Pārstāvju palāta apstiprināja likumprojektu par nāvessoda 
atjaunošanu; tā kā šis likumprojekts ir jāapstiprina Senātā, pirms prezidents R. Duterte 
— kurš izvērš aktīvu kampaņu par palikšanu amatā — var to pasludināt par likumu; tā 
kā nāvessoda atjaunošana būtu nepārprotams Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām (ICCPR) otrā fakultatīvā protokola pārkāpums, kuru Filipīnas ir 
parakstījušas;

M. tā kā Filipīnu iestādes 2020. gada 3. jūlijā pieņēma jauno Pretterorisma aktu; tā kā 
saskaņā ar vietējo pilsoniskās sabiedrības grupu sniegto informāciju šis tiesību akts 
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ārkārtīgi ierobežo cilvēktiesību aizsardzības pasākumus, paplašina terorisma definīciju 
un aizturēšanas laiku bez ordera pagarina no 3 līdz 14 dienām, tādējādi nojaucot 
būtiskās atšķirības starp kritizēšanu, noziedzību un terorismu, kas liek šaubīties par 
likumīgumu un vēl vairāk palielina risku, ka varētu tikt pastrādāti cilvēktiesību 
pārkāpumi;

N. tā kā prezidents R. Duterte vairākkārt ir demonstrējis seksistiskus un sievietes 
noniecinošus uzskatus un uzvedību; tā kā saskaņā ar vietējo NVO sniegto informāciju 
R. Duterte prezidentūras laikā biežāk ir notikusi vardarbība pret sievietēm un seksuāla 
izmantošana, tostarp cietušas sieviešu cilvēktiesību aizstāves; tā kā cilvēktiesību 
aizstāves cieš no pazemojošiem un seksistiskiem komentāriem, izvarošanas draudiem 
un uzbrukumiem;

O. tā kā Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas (ITUC) 2020. gada ziņojumā Filipīnas 
ir iekļautas to valstu pirmajā desmitniekā, kuras ir visbīstamākās darba ņēmējiem; tā kā 
Filipīnu arodbiedrību kustība ir sūdzējusies par darba ņēmēju tiesību apspiešanu, tostarp 
par strādnieku līderu un arodbiedrību pārstāvju dēvēšanu par komunistiem, viņu 
pazušanu un nogalināšanu;

P. tā kā pastāvīgi tiek vajāta LGBTIK kopiena; tā kā prezidents R. Duterte vairākkārt ir 
nicinoši izteicies par politisko oponentu seksuālo orientāciju un 2019. gada maijā 
publiski paziņojis, ka homoseksualitāte ir slimība; tā kā 2020. gada jūnijā policija 
izjauca LGBTIK praidu un, kā tiek ziņots, arestēja 20 cilvēkus;

Q. tā kā aptuveni 60 000 līdz 100 000 bērnu Filipīnās ir iesaistīti prostitūcijā; tā kā 
nenoteikts skaits bērnu ir spiesti strādāt ekspluatējošos darba apstākļos; tā kā UNICEF 
ir paudis nopietnas bažas par kriminālatbildības vecuma samazināšanu;

R. tā kā 2019. gadā „Transparency International“ ikgadējā korupcijas reitingā Filipīnas 
bija ierindotas 113. vietā no 180 valstīm;

S. tā kā kopš 2014. gada 25. decembra Filipīnām ir piešķirts īpašs tirdzniecības preferenču 
režīms saskaņā ar ES vispārējo preferenču shēmu (VPS+); tā kā šis statuss ir atkarīgs no 
27 starptautisko cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un labas pārvaldības 
konvenciju ratifikācijas un īstenošanas; tā kā saskaņā ar minēto shēmu 2019. gadā 25 % 
no Filipīnu eksporta kopapjoma uz ES (gandrīz 2 miljardi EUR) tika piemērots 
preferenciāls režīms; tā kā, neraugoties uz to, ka cilvēktiesību stāvoklis valstī ir 
ievērojami pasliktinājies, ES līdz šim nav iedarbinājusi mehānismu, kas varētu izraisīt 
minēto tirdzniecības priekšrocību apturēšanu;

1. pauž visdziļākās bažas par cilvēktiesību stāvokļa straujo pasliktināšanos Filipīnās 
prezidenta R. Duterte pilnvaru laikā; atzinīgi vērtē ANO augstās cilvēktiesību komisāres 
2020. gada jūnija ziņojuma publicēšanu un aicina Filipīnu valdību pieņemt un īstenot 
visus ziņojumā minētos ieteikumus;

2. stingri nosoda tūkstošiem cilvēku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un citus 
nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, kas saistīti ar tā dēvēto “karu pret narkotikām”; 



RC\1213492LV.docx 7/9 PE655.481v01-00 }
PE655.482v01-00 }
PE655.483v01-00 }
PE655.485v01-00 }
PE655.486v01-00 }
PE655.488v01-00 } RC1

LV

aicina Filipīnu valdību nekavējoties izbeigt jebkādu vardarbību, kas vērsta pret 
aizdomās turētiem likumpārkāpējiem narkotiku izplatīšanas jomā, un izformēt privātās 
un valsts atbalstītās paramilitārās grupas; uzstāj, ka cīņa pret nelegālām narkotikām ir 
jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesību aktos paredzēto kārtību, saskaņā ar valsts un 
starptautiskajām tiesībām un galveno uzmanību pievēršot sabiedrības veselībai;

3. nosoda visus draudus, vajāšanu, iebiedēšanu, izvarošanu un vardarbību pret tiem, kas 
cenšas publiskot apgalvojumus par sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma un citiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem valstī, tostarp pret cilvēktiesību un vides aktīvistiem, 
arodbiedrību pārstāvjiem un žurnālistiem; nosoda tiesību aktu un tiesu sistēmu 
ļaunprātīgu izmantošanu, lai apklusinātu kritiskus viedokļus;

4. aicina Filipīnu iestādes nekavējoties veikt objektīvu, pārredzamu, neatkarīgu un 
jēgpilnu izmeklēšanu par visiem gadījumiem, kad notikusi sodīšana ar nāvi bez tiesas 
sprieduma, tostarp par Jory Porquia, Randall “Randy” Echanis un Zara Alvarez nāvi, 
kā arī par citiem iespējamiem pārkāpumiem;

5. pauž satraukumu par preses brīvības līmeņa pasliktināšanos Filipīnās; nosoda visus 
draudus, vajāšanu, iebiedēšanu, netaisnīgu saukšanu pie atbildības un vardarbību pret 
žurnālistiem, ieskaitot Maria Ressa lietu; prasa atsaukt visas politiski motivētās 
apsūdzības pret viņu un viņas kolēģiem; atgādina, ka preses brīvība un vārda brīvība ir 
demokrātijas pamatelementi; aicina Filipīnu iestādes atjaunot galvenās audiovizuālās 
apraides grupas ABS-CBN apraides licenci; aicina ES delegāciju un ES dalībvalstu 
pārstāvniecības Manilā cieši uzraudzīt apsūdzības pret Maria Ressa un Reynaldo 
Santos Jr un sniegt visu nepieciešamo palīdzību;

6. atkārtoti aicina Filipīnu iestādes atsaukt visas politiski motivētās apsūdzības pret 
senatori Leila de Limu, atbrīvot viņu, kamēr viņa gaida tiesu, ļaut viņai brīvi īstenot 
savas ievēlētās pārstāves tiesības un pienākumus un nodrošināt viņai pienācīgus 
drošības un sanitāros apstākļus, kamēr viņa atrodas apcietinājumā; aicina ES turpināt 
cieši uzraudzīt viņas lietas virzību;

7. atkārtoti pauž stingru atbalstu visiem cilvēktiesību un vides aizstāvjiem Filipīnās un 
viņu darbam; aicina ES delegāciju un dalībvalstu pārstāvniecības Filipīnās pastiprināt 
atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai sadarbībā ar Filipīnu iestādēm un izmantot visus 
pieejamos instrumentus, lai palielinātu atbalstu cilvēktiesību un vides aizstāvju darbam, 
un vajadzības gadījumā atvieglot ārkārtas vīzu izsniegšanu un nodrošināt pagaidu 
patvērumu ES dalībvalstīs;

8. mudina Filipīnu iestādes atzīt, ka cilvēktiesību aizstāvjiem ir likumīga loma miera, 
tiesiskuma un demokrātijas nodrošināšanā; aicina Filipīnu iestādes jebkuros apstākļos 
garantēt visu cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu fizisko un psiholoģisko integritāti 
valstī un nodrošināt, ka viņi var veikt savu darbu labvēlīgā vidē, nebaidoties no 
represijām; atzinīgi vērtē to, ka Filipīnu Pārstāvju palāta ir vienprātīgi pieņēmusi 
Cilvēktiesību aizstāvju aizsardzības likumu, un aicina Senātu un prezidentu to 
nekavējoties īstenot;
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9. pauž nopietnas bažas par nesen pieņemto Pretterorisma aktu un atgādina, ka par terora 
aktiem nekādos apstākļos nevar uzskatīt pilsoņu un politisko tiesību aizstāvību, 
protestus, opozīciju, streikus un citus līdzīgus pasākumus;

10. mudina ES un tās dalībvalstis atbalstīt rezolūcijas pieņemšanu pašreizējā ANO 
Cilvēktiesību padomes 45. sesijā nolūkā veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, kas Filipīnās izdarīti kopš 2016. gada;

11. pauž dziļu nožēlu par Filipīnu valdības lēmumu izstāties no Romas statūtiem; aicina 
valdību atcelt šo lēmumu; mudina SKT turpināt izmeklēšanu par iespējamiem 
noziegumiem pret cilvēci saistībā ar slepkavībām, kas pastrādātas „karā pret 
narkotikām“; aicina Filipīnu valdību pilnībā sadarboties ar Starptautiskās Krimināltiesas 
prokuratūru, kura veic sākotnēju izmeklēšanu par stāvokli Filipīnās;

12. atkārtoti aicina Filipīnu iestādes nekavējoties apturēt patlaban notiekošās procedūras 
nāvessoda atjaunošanai; atgādina, ka ES nāvessodu uzskata par nežēlīgu un necilvēcīgu 
sodu, kas nedarbojas kā līdzeklis atturēšanai no noziedzīgas rīcības;

13. mudina Filipīnas ievērot starptautiskajās tiesībās noteiktās saistības aizsargāt 
pirmiedzīvotāju cilvēktiesības, tostarp bruņota konflikta laikā; aicina valdību ievērot šo 
iedzīvotāju tiesības, nodrošināt viņiem iespējas un pieņemt efektīvu politiku viņu dzīves 
apstākļu uzlabošanai;

14. nosoda visu veidu vardarbību pret sievietēm un atgādina, ka šāda vardarbība ir nopietns 
cilvēktiesību pārkāpums un iedragā sieviešu un meiteņu cieņu; stingri nosoda prezidenta 
R. Duterte atkārtotos naidīgos izteikumus par sievietēm; aicina prezidentu izturēties pret 
sievietēm ar cieņu un atturēties no kūdīšanas uz vardarbību pret sievietēm;

15. nosoda visu veidu vardarbību pret LGBTIK personām un atgādina, ka šāda vardarbība ir 
nopietns cilvēktiesību pārkāpums un iedragā personas cieņu; stingri nosoda prezidenta 
R. Duterte nomelnojošos un dzimumu diskriminējošos izteikumus par personām, kuras 
pauž piederību LGBTIK kopienai;

16. pauž satraukumu par aizvien lielāku korupciju pašreizējā Filipīnu valsts pārvaldē; aicina 
Filipīnu iestādes pastiprināt centienus efektīvi apkarot korupciju; uzsver, ka šajā ziņā 
svarīgi ir ievērot demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipus;

17. atgādina, ka pasākumiem, ko valdības pieņem, reaģējot uz pandēmiju, būtu jāaizsargā 
un nevis jāvājina iedzīvotāju cilvēktiesības; uzsver, ka šiem pasākumiem vajadzētu būt 
nepieciešamiem, samērīgiem un nediskriminējošiem, tiem būtu jāatbilst 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā un valstu tiesību aktiem un tie būtu 
jāīsteno tikai tik ilgi, kamēr tie ir stingri nepieciešami, un tie nebūtu jāizmanto kā 
iegansts, lai ierobežotu demokrātisko un pilsonisko vidi, pamatbrīvības un tiesiskuma 
ievērošanu;

18. pauž sašutumu par bērnu tirdzniecību, vervēšanu militāriem spēkiem un iesaistīšanu 
konfliktos valstī un mudina Filipīnu valdību pārtraukt šādu praksi; mudina valdību 
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pastiprināt centienus aizsargāt visus bērnus no vardarbības un ievērot viņu tiesības, 
tostarp pirmiedzīvotāju bērnu tiesības uz izglītību; stingri iebilst pret jebkādiem 
priekšlikumiem vēl vairāk samazināt vecumu, no kura iestājas kriminālatbildība;

19. nosoda draudus, iebiedēšanu un personiskus uzbrukumus, kas vērsti pret ANO īpašo 
procedūru pilnvarotajiem; mudina Filipīnu iestādes sadarboties ar OHCHR un visiem 
ANO cilvēktiesību mehānismiem, tostarp atvieglojot valsts apmeklējumus un atturoties 
no iebiedēšanas vai atriebības aktiem to sakarā;

20. ņemot vērā cilvēktiesību pārkāpumu nopietnību valstī, aicina Eiropas Komisiju 
nekavējoties sākt procedūru, kuras rezultātā varētu tikt uz laiku atceltas VPS+ 
preferences, ja Filipīnu varas iestādes neveic nekādus būtiskus uzlabojumus un neizrāda 
gatavību sadarboties;

21. aicina Filipīnu iestādes atbalstīt ANO Vadošo principu uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām (UNGP) īstenošanu un nodrošināt efektīvus cilvēktiesību stāvokļa 
pienācīgas pārbaudes procesus attiecībā uz ieguldījumiem, attīstību un uzņēmējdarbības 
projektiem, jo īpaši saistībā ar liela mēroga lauksaimniecības uzņēmumu iegādi, ieguves 
rūpniecību, infrastruktūras projektiem un sadarbību, kurā iesaistīts drošības sektors; 
aicina uzņēmumus, kas atrodas vai darbojas ES, stingri ievērot UNGP, starptautiskos un 
valsts tiesību aktus cilvēktiesību jomā, kā arī veikt rūpīgu un visaptverošu pienācīgas 
pārbaudes procesu attiecībā uz visu savu uzņēmējdarbību un attiecībām valstī;

22. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku / Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos cieši uzraudzīt stāvokli Filipīnās un regulāri ziņot par to 
Eiropas Parlamentam;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu 
valdībām, Filipīnu prezidentam, valdībai un kongresam, Dienvidaustrumāzijas valstu 
asociācijas (ASEAN) dalībvalstu valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas augstajai 
cilvēktiesību komisārei, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un 
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretāram.


