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Fülöp-szigetek   

Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a Fülöp-szigetekről  

(2016/2880(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Fülöp-szigeteki helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU 

és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásról szóló, 

2016. június 8-i1 állásfoglalására, valamint a 2012. június 14-i2 és a 2010. január 21-i 

állásfoglalására3, 

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a davaói támadásról 

szóló, 2016. szeptember 3-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a Fülöp-szigetek és az EU (akkor az Európai Gazdasági Közösség (EGK)) 

között 1964. május 12-én létrejött diplomáciai kapcsolatokra, amelyek keretében a 

Fülöp-szigetek nagykövetet rendelt az EGK mellé, 

– tekintettel arra, hogy a Fülöp-szigetek az 1967. augusztus 8-i Bangkoki Nyilatkozat 

aláírását követően a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) alapító tagjává 

vált, 

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki 

Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra, 

– tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár a törvénytelen kivégzések nyilvánvaló 

támogatásáról szóló, 2016. június 8-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) ügyvezető 

igazgatójának a Fülöp-szigeteki helyzetről szóló, 2016. augusztus 3-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének tulajdonítható, a Fülöp-szigetekről szóló 

2016. szeptember 4-i nyilatkozatra, 

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Fülöp-szigeteki terrortámadásról szóló, 

2016. szeptember 4-i sajtóközleményére,  

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0263. 
2 HL C 332. E, 2013.11.15., 99. o. 
3 HL C 305. E, 2010.11.11., 11. o. 



– tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el, 

– tekintettel az 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányára (ICCPR), 

– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 

bekezdésére, 

A. mivel a Fülöp-szigetek és az EU közötti diplomáciai, gazdasági, kulturális és politikai 

kapcsolatok hosszú múltra tekintenek vissza; 

B. mivel a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a civil társadalmi 

szervezetekkel való párbeszéd mindig is az Unió és a Fülöp-szigetek közötti kétoldalú 

megbeszélések fontos részét képezték;  

C. mivel az egyenlőtlenségek és a korrupció leküzdése, valamint az országon belüli 

békefolyamat irányítása tekintetében a közelmúltban megválasztott Fülöp-szigeteki 

kormány előtt álló hatalmas kihívásokra; 

D. mivel a Fülöp-szigeteken a jogellenes kábítószer-kereskedelem nemzeti és nemzetközi 

méretekben továbbra is súlyos problémát jelent; mivel az USA Külügyminisztériuma 

által a Kongresszusnak készített éves jelentés szerint a Fülöp-szigeteki Kábítószer-

ellenes Hivatal (PDEA), az ország fő kábítószer-ellenes ügynöksége 2015-ben arról 

számolt be, hogy 8 629 faluban vagy barangayban (az ország faluinak mintegy 20%-

ában) jelentettek kábítószeres bűncselekményeket, és mivel a Fülöp-szigetek Kelet-

Ázsiában a legtöbb metamfetamint fogyasztó országnak számít; 

E. mivel Rodrigo Duterte elnökválasztási kampányának egyik központi eleme az arra 

vonatkozó kötelezettségvállalás volt, hogy az országban mindenütt véget vet a 

kábítószerekkel kapcsolatos bűnözésnek; mivel választási kampánya során és a 

hivatalba lépése utáni első napokon Duterte elnök többször is felszólította a bűnüldöző 

szerveket és a lakosságot, hogy öljék meg a magukat fel nem adó feltételezett 

kábítószer-kereskedőket és a kábítószer-fogyasztókat is; 

F. mivel Duterte elnök nyilvánosan kijelentette, hogy nem vonja felelősségre a bűnüldöző 

szervek azon tagjait, sem pedig azokat a polgárokat, akik ellenállást tanúsító kábítószer-

kereskedőket öltek meg; 

G. mivel a Fülöp-szigeteki Nemzeti Rendőrség által közzétett adatok szerint a rendőrség 

2016. július 1. és szeptember 4. között több mint ezer feltételezett kábítószer-kereskedőt 

és -fogyasztót ölt meg, és mivel további rendőrségi statisztikák az elmúlt két hónapban 

több mint ezer állítólagos kábítószer-kereskedő és -fogyasztó halálát tulajdonítják 

ismeretlen fegyvereseknek; mivel az al-Dzsazíra beszámolója szerint több mint 15 000, 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel gyanúsított személyt tartóztattak le, 

többnyire szóbeszéd és polgárok állításai alapján, és mivel csaknem 700 000-en 

„önként” adták meg magukat a rendőrségnek, és jelentkeztek be a Tokhang program 

szerinti kezelésre, hogy ne váljanak a rendőrség vagy a polgárőrség céltábláivá; 

H. mivel az ENSZ főtitkára, Ban Ki Mun 2016. június 8-án elítélte a bírósági tárgyalás 

nélküli kivégzéseket, amelyeket törvénytelennek, valamint az alapvető jogok és 

szabadságok megsértésének minősített; 



I. mivel a bírósági tárgyalás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó 

különleges ENSZ-előadó, Agnes Callamard és az egészséghez való joggal foglalkozó 

különleges ENSZ-előadó, Dainius Pūras 2016. augusztus 18-án nyomatékosan 

felszólította a Fülöp-szigetek kormányát, hogy vessen véget a törvénytelen kivégzések 

és öldöklések jelenlegi hullámának, amely a bűnözés és a kábítószerek elleni, a 

kábítószer-kereskedőket és -fogyasztókat célzó intenzív kampány része;  

J. mivel a Fülöp-szigetek Szenátusa és Emberi Jogi Bizottsága saját hatáskörben független 

vizsgálatot indított a halálesetekkel kapcsolatban; 

K. mivel Ázsiában a Fülöp-szigetek törölte el elsőként, 1987-ben a halálbüntetést; mivel a 

halálbüntetést a visszaállítása után Arroyo elnök hivatali ideje alatt 2006-ban másodszor 

is eltörölték; mivel Duterte elnök választási kampánya során kérte annak újbóli 

visszaállítását, különösen a jogellenes kábítószer-kereskedelem esetében, és mivel a 

Kongresszus jelenleg vizsgálja a törvénytervezetet; 

L. mivel egy, a Kongresszus előtt lévő másik törvénytervezet célja a büntetőjogi 

felelősségre vonhatóság korhatárának 15 évről 9 évre való csökkentése; 

M. mivel 2016. szeptember 2-án Davao városának egyik piacán egy bombatámadás során 

legalább 14 ember veszítette életét, és 70-en sebesültek meg, amiért az Abu Szajjaf és 

társult csoportok vállalták a felelősséget; mivel a Fülöp-szigeteki fegyveres erők 

folytatják katonai offenzívájukat az IS-szel társult Abu Szajjaf fegyveresei ellen a déli 

Sulu tartományban; 

N. mivel a támadást követően a Fülöp-szigetek kormánya „szükségállapotot hirdetett a 

mindanaoi jogellenes erőszak miatt”; 

O. mivel 2016. augusztus 26-án a norvég kormány égisze alatt határozatlan időre szóló 

tűzszüneti megállapodást írt alá a Fülöp-szigetek kormánya és a Fülöp-szigeteki 

Nemzeti Demokratikus Front (NDFP), ami komoly áttörést jelent a 47 éve tartó 

gerillaháborúban, amely mintegy 40 000 ember életét oltotta ki; 

P. mivel az ASEAN elnökségét 2017-ben a Fülöp-szigetek látja majd el, és mivel Duterte 

elnök bejelentette, hogy „a Fülöp-szigetek elnöksége alatt rávilágítunk majd az 

ASEAN-ra mint a regionalizmus modelljére és globális szereplőre, amelynek 

középpontjában az emberek érdeke áll”; 

1. határozottan elítéli a Davao városának egyik éjszakai piacán 2016. szeptember 2-án 

elkövetett támadást, és részvétét nyilvánítja az áldozatok rokonainak; hangsúlyozza, 

hogy ezen öldöklés felelőseit felelősségre kell vonni, ugyanakkor kéri az uniós 

küldöttséget, hogy szorosan kövesse figyelemmel a törvényen kívüli állapotot; 

nyomatékosan kéri valamennyi államot, hogy a nemzetközi jog és az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának határozatai szerinti kötelezettségeikkel összhangban tevékenyen 

működjenek együtt a Fülöp-szigetek kormányával és más érintett hatóságokkal e 

kérdésben; 

2. határozottan elítéli a Fülöp-szigeteken folytatott kábítószer-kereskedelmet és -

fogyasztást; hangsúlyozza, hogy az illegális kábítószerek a társadalom egyik 

legsúlyosabb problémájaként fenyegetést jelentenek a Fülöp-szigetek fiataljaira nézve; 

3. úgy látja, hogy a Fülöp-szigeteken emberek millióit érinti negatívan a kábítószer-

függőség komoly mértéke és annak következményei; ugyanakkor a leghatározottabb 



aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a rendőrségi és polgárőri csoportok műveletei 

során rendkívül nagy számban öltek meg embereket a bűnözés és a kábítószerek elleni, 

a kábítószer-kereskedőket és -fogyasztókat célzó intenzív kampány részeként, és 

nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy vessen véget a törvénytelen 

kivégzések és öldöklések jelenlegi hullámának; 

4. üdvözli a kormány azon szándékát, hogy mérsékelni kívánja az országon belüli bűnözés 

és korrupció magas szintjét, ugyanakkor arra kéri a kormányt, hogy egyedi, átfogó 

politikákat és programokat fogadjon el, amelyek a megelőzést és a rehabilitációt célzó 

intézkedéseket is magukban foglalnak, és nem kizárólag az erőszakos elfojtásra 

összpontosítanak; 

5. határozottan üdvözli Duterte elnök azon kezdeményezését, hogy fellendíti a 

békefolyamatot a Fülöp-szigeteki Nemzeti Demokratikus Fronttal (NDFP), és reméli, 

hogy a közeljövőben vége szakad e konfliktusnak, mivel a tárgyalásokra vonatkozó 

tervek szerint a fegyveres konfliktus megszüntetéséről szóló végleges megállapodást 

egy éven belül el lehet érni; 

6. hangsúlyozza, hogy a jogellenes kábítószer-kereskedelemre a nemzeti és nemzetközi 

kötelezettségekkel teljes összhangban kell választ adni; 

7. nyomatékosan felszólítja a hatóságokat, hogy a nemzetközi emberi jogi normákkal és a 

Fülöp-szigetek által ratifikált nemzetközi eszközökkel összhangban biztosítsák az 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását; 

8. kéri a hatóságokat, hogy indítsanak azonnali vizsgálatot a rendőrségi műveletek során 

elhunyt rendkívül nagy számú ember megölésével kapcsolatban; 

9. megjegyzi, hogy az UNODC készen áll további segítséget nyújtani a Fülöp-szigetek 

számára a kábítószer-kereskedők bíróság elé állításában, a nemzetközi szabályokkal és 

normákkal összhangban, megfelelő jogi garanciák mellett; 

10. javasolja, hogy a kínzások megelőzésére haladéktalanul léptessenek érvénybe nemzeti 

mechanizmust, amint azt a kínzás elleni egyezmény és annak fakultatív jegyzőkönyve is 

előírja; 

11. nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy ítélje el a polgárőri 

csoportok fellépését, és vizsgálják ki felelősségüket az öldöklések kapcsán; 

nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek hatóságait, hogy azonnali, alapos, tényleges 

és pártatlan vizsgálatot folytassanak le a felelősök felkutatása, hatáskörrel rendelkező és 

pártatlan polgári bíróság elé állításuk és a jog által előírt büntető szankciók alkalmazása 

érdekében; 

12. felhívja a Fülöp-szigetek kormányát, hogy biztosítson megfelelő védelmet az 

emberijog-védőknek, a szakszervezeti vezetőknek és az újságíróknak; 

13. üdvözli Duterte elnök kábítószer-rehabilitációs programok iránti elkötelezettségét, és 

kéri az Uniót, hogy támogassa a kormányt azon erőfeszítéseiben, hogy megfelelő 

segítséget nyújtson a kábítószer-fogyasztóknak ahhoz, hogy megszabaduljanak 

függőségüktől, valamint továbbra is támogassa a Fülöp-szigeteki büntető 

igazságszolgáltatási rendszer reformját; 



14. javasolja, hogy a Fülöp-szigetek haladéktalanul ratifikálja a minden egyénnek az 

erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt, és nemzeti 

jogában nyilvánítsa bűncselekménynek az erőszakos eltüntetést és a törvénytelen 

kivégzéseket; 

15. nyomatékosan felszólítja a Fülöp-szigetek Kongresszusát, hogy tartózkodjon a 

halálbüntetés újbóli bevezetésétől és a büntetőjogi felelősségre vonhatóság alsó 

korhatárának csökkentésétől;  

16. megjegyzi, hogy minden empirikus bizonyíték arra utal, hogy a halálbüntetés nem 

csökkenti a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözést, és egyúttal megsemmisítené a Fülöp-

szigeteki igazságszolgáltatási rendszer egyik fontos vívmányát; 

17. nyomatékosan kéri az Uniót, hogy minden rendelkezésére álló eszközt használjon fel 

arra, hogy támogassa a Fülöp-szigetek kormányát nemzetközi emberi jogi 

kötelezettségeinek tiszteletben tartásában, különösen a keretmegállapodás révén; 

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak, a Fülöp-

szigetek kormányának és parlamentkének, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége 

(ASEAN) tagállamai kormányainak, az ENSZ emberi jogi főbiztosának és az ENSZ 

főtitkárának. 

 


