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Резолюция на Европейския парламент относно последните събития, свързани с 
правата на човека във Филипините
(2022/2540(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Филипините, по-
специално резолюциите от 15 септември 2016 г.1, 16 март 2017 г.2, 19 април 
2018 г.3 и 17 септември 2020 г.4,

– като взе предвид насоките на ЕС относно правата на човека,

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

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 
1966 г.,

– като взе предвид Съвместната програма на ООН за правата на човека във 
Филипините, подписана от правителството на Филипините и ООН на 22 юли 
2021 г.,

– като взе предвид съвместното съобщение за медиите на ЕС и Филипините от 5 
февруари 2021 г. след първия подкомитет по въпросите на доброто управление, 
принципите на правовата държава и правата на човека,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд (МНС),

– като взе предвид Закон № 11479 на Република Филипини от 3 юли 2020 г., познат 
също като Закон за борба с тероризма,

– като взе предвид изявлението относно Филипините, направено от Мишел Башле, 
върховен комисар на ООН по правата на човека, на 48-ата сесия на Съвета по 
правата на човека на 7 октомври 2021 г.,

– като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, 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 Европейският съюз и Филипините отново потвърдиха общия си 
ангажимент към принципите на добро управление, демокрацията, принципите на 

1 ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 123.
2 OВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 113.
3 ОВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 104.
4 ОВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 133.
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правовата държава, правата на човека, насърчаването на социалното и 
икономическото развитие и насърчаването на мира и сигурността в региона;

Б. като има предвид, че след избирането на президента Родриго Дутерте през май 
2016 г. и началото на „войната срещу наркотиците“ във Филипините се 
наблюдават ужасяващ брой извънсъдебни екзекуции и нарушения на правата на 
човека;

В. като има предвид, че през юни 2020 г. върховният комисар на ООН по правата на 
човека докладва, че убийствата, свързани с кампанията на правителството за 
борба с наркотиците, са „широко разпространени и систематични“; като има 
предвид, че според организации на гражданското общество по време на нападения 
в рамките на борбата срещу наркотиците са били убити между 12 000 и 30 000 
души, докато според органите 6 200 смъртни случая се дължат на полицейски 
действия по време на тези нападения; като има предвид, че президентът Дутерте е 
насърчил изрично полицията да извършва извънсъдебни екзекуции и ѝ е обещал 
безнаказаност, като същевременно полицейски служители, участващи в такива 
практики, са били повишени; като има предвид, че президентът Дутерте е обещал 
да продължи своята кампания за борба с наркотиците до изтичането на текущия 
си президентски мандат през юни 2022 г.;

Г. като има предвид, че най-малко 146 защитници на правата на човека и най-малко 
22 журналисти са били убити от юни 2016 г. насам и до момента няма осъдителни 
присъди по нито един от тези случаи;

Д. като има предвид, че атаките срещу упражняването на правото на свобода на 
сдружаване са били системни; като има предвид, че при администрацията на 
президента Дутерте са извършени 50 извънсъдебни екзекуции на профсъюзни 
дейци; като има предвид, че правителството използва пандемията, за да оправдае 
бездействието, и отложи тристранната мисия на високо равнище на 
Международната организация на труда (МОТ) в страната;

Е. като има предвид, че приписването от страна на органите на връзки между 
организации или отделни лица и комунистически групи, известно като 
„набелязване в червено“, продължава да води до убийства, заплахи, неоправдани 
арести, тормоз спрямо защитници на правата на човека, опоненти, профсъюзни 
активисти, защитници на околната среда и журналисти, които се опитват да 
разкрият твърдения за извънсъдебни екзекуции и други нарушения на правата на 
човека; като има предвид, че Законът за борба с тероризма, приет през 2020 г., 
институционализира „набелязването в червено“;

Ж. като има предвид, че на 9 декември 2021 г. Върховният съд потвърди 
законосъобразността на по-голямата част от Закона за борба с тероризма, приет от 
администрацията на президента Дутерте, който дава на силите за сигурност 
правомощието да арестуват и задържат заподозрени лица за срок до 24 дни без 
заповед и без повдигане на обвинения;
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З. като има предвид, че пандемията от COVID-19 допълнително ускори влошаването 
на положението с правата на човека във Филипините, особено по отношение на 
свободата на изразяване, почтеността на медиите и предвидимото 
правоприлагане, и оказа сериозно въздействие върху способността на медиите и 
гражданското общество да документират подобни нарушения; като има предвид, 
че най-уязвимите общности в градските райони са сериозно засегнати от 
действията на полицията и използването на насилие от страна на военните за 
налагането на карантина;

И. като има предвид, че в последния си доклад относно Филипините от 7 октомври 
2021 г. върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле подчерта, 
че в цялата страна се извършват продължаващи и тежки нарушения и злоупотреби 
с правата на човека и че основните стандарти в областта на правата на човека 
биват пренебрегвани;

Й. като има предвид, че през октомври 2020 г. Съветът на ООН по правата на човека 
подчерта, че е важно правителството на Филипините да гарантира търсенето на 
отговорност за злоупотребите и нарушенията на правата на човека, да провежда 
независими, пълни и прозрачни разследвания на тези нарушения и да преследва 
по съдебен ред всички, които са извършили тежки престъпления;

К. като има предвид, че на 15 септември 2021 г. подготвителният състав на МНС 
обяви, че е упълномощил прокуратурата да започне разследване на престъпления 
срещу човечеството, включително убийства, извършени в контекста на „войната 
срещу наркотиците“ под управлението на президента Дутерте, както и на тези, за 
които се твърди, че са извършени от 2011 до 2016 г. в град Давао от т.нар. Отряд 
на смъртта на Давао;

Л. като има предвид, че през март 2018 г. по инициатива на президента Дутерте 
Филипините се оттеглиха от МНС, след като МНС започна предварително 
следствие по жалба, подадена срещу г-н Дутерте във връзка с големия брой 
убийства в рамките на кампанията за борба с наркотиците;

М. като има предвид, че в контекста на предстоящите избори през май 2022 г. има 
сведения за нарастващи кампании за оклеветяване, омраза и дезинформация и за 
увеличаване на броя на „армиите от тролове“ във филипинското 
киберпространство; като има предвид, че във Филипините социалните медии са 
основният източник на информация; като има предвид, че такива нападения са 
насочени по-специално към жените и малцинствените групи; като има предвид, че 
наскоро над 300 профила в социалните медии бяха заличени поради нарушаване 
на правилата за спамиране и манипулиране; като има предвид, че в опит да се 
бори срещу онлайн злоупотребите филипинският парламент прие закон, който 
изисква от потребителите на социалните медии да регистрират своята юридическа 
самоличност при създаването на нови профили; като има предвид, че съществуват 
основателни опасения, че правителството може да злоупотребява с този закон, за 
да атакува журналисти и гражданското общество; като има предвид, че 
филипинските органи не са поканили ЕС да проведе мисия за наблюдение на 
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избори;

Н. като има предвид, че на 2 март 2021 г. Камарата на представителите на 
Филипините прие на трето четене проектозакон № 7814, който според комисаря 
по правата на човека за Филипините „предвижда презумпции за вина на лица, 
обвинени в нелегален трафик на наркотици и финансиране, защитаване, 
прикриване и/или участие в такъв трафик“, и с който се прави „опит за връщане 
на смъртното наказание“;

О. като има предвид, че приемането на проектозакона за закрила на защитниците на 
правата на човека, приет от Камарата на представителите, все още висящо в 
Сената;

П. като има предвид, че според профила на отделните държави по отношение на 
въпросите на равенството между половете от 2021 г., изготвен от делегацията на 
ЕС във Филипините, патриархалните норми в политиката, културата и 
обществото също са кодифицирани и подсилени във филипинските закони и 
политики, което става възможно благодарение на постоянното доминиращо 
присъствие на мъжете сред законодателите и в рамките на органите, определящи 
политиките; като има предвид, че действащите закони, като например 
преразгледаният Наказателен кодекс и Семейният кодекс, все още включват 
разпоредби, които дискриминират жените;

Р. като има предвид, че лауреатът на Нобеловата награда за мир Мария Реса, 
журналист и съосновател на новинарския уебсайт Rappler, беше арестувана през 
2019 г. по обвинения за кибер-клевета и осъдена на 15 юни 2020 г.; като има 
предвид, че през 2021 г. журналистите Орландо Диной и Рейнанте Кортес бяха 
убити от неидентифицирани въоръжени лица;

С. като има предвид, че сенатор Лейла Де Лима все още е в затвора след пет години 
без съдебен процес и по изфабрикувани обвинения; като има предвид, че сенатор 
Де Лима беше задържана на дискриминационни основания, тъй като беше обект 
на преследване заради политическите си възгледи, както и заради статута си на 
защитник на правата на човека и като жена, както и че през тези години на 
предварително задържане тя е била лишена от избирателните си права и от 
възможността да следи заседанията на Сената дистанционно; като има предвид, 
че сенатор Де Лима, която обяви намерението си да се кандидатира отново в 
Сената, няма да има същите права и възможности да проведе предизборната си 
кампания, както другите кандидати;

Т. като има предвид, че Филипините са държава бенефициер по Общата схема от 
преференции плюс (ОСП +); като има предвид, че това означава, че Филипините 
трябва да прилагат ефективно 27 международни конвенции относно правата на 
човека, трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление; 
като има предвид, че през 2020 г. 26% от общия износ на Филипините за ЕС (1,6 
милиарда евро) са се ползвали с преференциално третиране по тази схема;
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1. остро осъжда хилядите извънсъдебни убийства и други тежки нарушения на 
правата на човека, свързани с „войната срещу наркотиците“; призовава за 
решителен отговор от страна на ЕС;

2. отново призовава правителството на Филипините незабавно да прекрати всички 
форми на насилие и нарушения на правата на човека, насочени срещу лица, 
заподозрени в престъпления, свързани с наркотици, включително извънсъдебни 
екзекуции, произволни арести, изтезания и други злоупотреби, и да разтури 
частните и подкрепяните от държавата паравоенни групировки, замесени във 
„войната срещу наркотиците“;

3. осъжда всички заплахи, тормоз, сплашване и насилие срещу лицата, които се 
стремят да разкрият твърдения за извънсъдебни екзекуции и други нарушения на 
правата на човека в страната; осъжда практиката на правителствени служители да 
„набелязват в червено“ активисти, журналисти и критици, с което ги излагат на 
потенциална вреда, и във връзка с това призовава за премахването на 
Националната оперативна група за прекратяване на местния комунистически 
въоръжен конфликт (NTF-ELCAC), която отговаря за набелязването в червено;

4. призовава органите да сложат край на набелязването в червено на организации и 
физически лица, включително защитници на правата на човека и на околната 
среда, журналисти, профсъюзни активисти, както и църковни служители и 
хуманитарни работници; изисква от правителството да освободи всички 
защитници на правата на човека, политически дисиденти и журналисти, които са 
били задържани несправедливо, и незабавно да оттегли всички политически 
мотивирани обвинения срещу тях;

5. призовава органите да зачитат правото на свобода на изразяване и да осигурят 
възможност на журналистите да работят без страх; призовава за прекратяване на 
преследването на Мария Реса, Френчи Ме Кумпио и всички други независими 
журналисти;

6. отново призовава органите на Филипините да сложат край на политическия 
тормоз над сенатор Лейла де Лима, да разпоредят незабавното ѝ и безусловно 
освобождаване и да подложат на справедливо съдебно преследване лицата, за 
които е установено, че са отговорни за нейното произволно задържане и за други 
нарушения на правата на човека, извършени срещу нея, като например основани 
на пола нападения и нарушения на правото ѝ на справедлив съдебен процес; 
призовава ЕС да продължи да следи отблизо делото срещу сенатор Де Лима;

7. решително осъжда унизителните, сексистки и женомразки изказвания на 
президента Дутерте по адрес на жени и лица, които се определят като 
принадлежащи към общността на ЛГБТИК+ лицата, и настоятелно го призовава 
да се въздържа от подбуждане към насилие срещу тях;

8. призовава органите на Филипините незабавно да проведат безпристрастни, 
прозрачни, независими и задълбочени разследвания на всички извънсъдебни 
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екзекуции, включително на случаите на Жори Поркия, Рандал „Ранди“ Ечанис и 
Сара Алварес, на насилственото изчезване и смъртта на Елена Тихамо, както и на 
предполагаеми нарушения на международното право в областта на правата на 
човека и международното хуманитарно право, така че извършителите да бъдат 
подложени на наказателно преследване; призовава органите на Филипините да 
осигурят подлагането на разследвания и наказателно преследване на всички 
висши полицейски служители и политици, когато има основателни подозрения, че 
те носят пряка отговорност и/или отговорност като командващи или висшестоящи 
за престъпления съгласно международното право и за други тежки нарушения и 
злоупотреби с правата на човека;

9. изисква от филипинските органи незабавно да се консултират със синдикалните 
организации относно обвързана със срокове пътна карта за прилагане на 
заключенията от доклада на МОТ за виртуален обмен относно Филипините, както 
и да приемат незабавно тристранна мисия на високо равнище на МОТ във 
Филипините за наблюдение на изпълнението на заключенията на МОТ от 2019 г.;

10. подчертава, че лицата, отговорни за нарушения на националното право и на 
международното право в областта на правата на човека, трябва да бъдат 
подведени под отговорност, независимо от техния ранг или длъжност, в рамките 
на справедливи съдебни процеси пред граждански съдилища;

11. отново потвърждава, че се противопоставя на смъртното наказание, и припомня, 
че наказателното законодателство трябва винаги да се основава на презумпцията 
за невиновност;

12. призовава Филипините да изменят или отменят законодателни разпоредби, които 
продължават да бъдат дискриминационни по отношение на жените, и да 
насърчават и защитават правата на жените;

13. подчертава, че І-ви подготвителен състав на Международния наказателен съд е 
уважил искането на прокурора за започване на разследване на престъпления от 
компетентността на Съда, за които се твърди, че са извършени на територията на 
Филипините между 1 ноември 2011 г. и 16 март 2019 г. по време на кампанията 
„война срещу наркотиците“;

14. изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на правителството на 
Филипините да се оттегли от Римския статут; призовава правителството да 
отмени това решение; насърчава Международния наказателен съд (МНС) да 
продължи да разследва предполагаемите престъпления срещу човечеството в 
контекста на убийствата по време на „войната срещу наркотиците“; призовава 
правителството на Филипините да сътрудничи изцяло на прокуратурата на МНС 
при разследването на положението във Филипините, а така също спешно да 
подобри и да финансира по-добре националните инструменти, гарантиращи 
безопасността на свидетелите и медиаторите;

15. призовава правителството да измени Закона за борба с тероризма и правилата и 
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разпоредбите за неговото прилагане, за да ги приведе в съответствие с 
международните стандарти за борба с тероризма;

16. счита, че без публично и прозрачно оповестяване на всички констатации и без 
активното участие на независими организации за защита на правата на човека и 
организации на гражданското общество капацитетът на Съвместната програма на 
ООН за утвърждаване и защита на правата на човека във Филипините да 
наблюдава положението с правата на човека в страната е отслабен и вероятно 
няма да доведе до необходимите средства за правна защита;

17. настоятелно призовава Филипините да приложат изцяло Закона за правата на 
коренното население и да спазват задълженията си съгласно международното 
право за защита на правата на човека на коренното население, включително по 
време на въоръжен конфликт; изразява възмущението си от практиката на 
паравоенни групировки на трафик на деца, набиране на деца за войници и участие 
в конфликти в страната и настоятелно призовава всички участващи страни да 
преустановят подобни практики;

18. изразява опасение, че по време на предстоящите избори и кампании 
допълнително ще бъдат нарушени и ограничени политическите права онлайн и 
офлайн; призовава всички кандидати да се въздържат от използването на 
кампании за дезинформация и „армии от тролове“ и да се ангажират за 
провеждането на честни и основани на факти кампании, като по този начин се 
предотвратява по-нататъшното разделение във филипинското общество и 
политика; призовава филипинските органи да си сътрудничат тясно с дружествата 
в областта на социалните медии, за да се предотвратяват манипулации, спамиране 
и всякакви други опити за опровергаване на обществения дискурс;

19. призовава филипинските органи да увеличат усилията си за гарантиране на 
честни и свободни избори и на нетоксична среда за провеждането на онлайн и 
офлайн кампании; във връзка с това изразява съжаление, че филипинските органи 
не са поканили ЕС да проведе мисия за наблюдение на избори; призовава 
правителството на Филипините да гарантира безопасна, свободна и справедлива 
предизборна кампания и да предприеме мерки за осигуряване на достъп на всички 
до изборните ресурси; призовава делегацията на ЕС и представителствата на 
държавите — членки на ЕС, да оказват пълна подкрепа на независимите местни 
наблюдатели на изборите, да се срещат редовно с тях и да следят отблизо всички 
инциденти, за които се съобщава по време на предизборната кампания, 
включително като обсъждат тези въпроси непосредствено с филипинските 
органи;

20. изразява съжаление във връзка с влошаващото се положение с правата на човека 
във Филипините под ръководството на президента Дутерте и се надява да бъде 
свидетел на свободни и честни избори, които да доведат до ново демократично 
правителство, което да отстоява правата на човека, да разследва и преследва по 
съдебен ред извършени в миналото нарушения на правата на човека и да се 
присъедини към Римския статут;
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21. призовава Комисията да определи ясни, публични, обвързани със срокове 
референтни показатели, така че Филипините да изпълняват задълженията си в 
областта на правата на човека по схемата ОСП +, и настоятелно призовава 
Комисията да започне незабавно процедурата, която би могла да доведе до 
временно премахване на преференциите по ОСП +, в случай че няма значително 
подобрение и желание за сътрудничество от страна на филипинските органи;

22. отново призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да следи 
отблизо положението във Филипините и да докладва редовно на Европейския 
парламент;

23. призовава държавите членки да се въздържат от всякакъв износ на оръжия, 
технологии за наблюдение и друго оборудване, което филипинските органи биха 
могли да използват за вътрешни репресии;

24. призовава делегацията на ЕС и представителствата на държавите членки в 
страната да дадат предимство на оказването на подкрепа на гражданското 
общество и да използват всички налични инструменти, за да засилят подкрепата 
си за дейността на защитниците на правата на човека и на околната среда;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на правителствата на държавите 
членки, на президента, правителството и Конгреса на Филипините, на 
правителствата на държавите – членки на Асоциацията на народите от 
Югоизточна Азия (АСЕАН), на върховния комисар на ООН по правата на човека, 
на генералния секретар на ООН и на генералния секретар на Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия.


