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Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Filipínach, najmä na 

uznesenie z 8. júna 20161 o Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou 

úniou a Filipínskou republikou, uznesenie zo 14. júna 20122 a uznesenie z 

21. januára 20103, 

– so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

z 3. septembra 2016 o útokoch v meste Davao, 

– so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Filipínami a EÚ (vtedy s Európskym 

hospodárskym spoločenstvom (EHS)) nadviazané 12. mája 1964 vymenovaním 

veľvyslanca Filipín pri EHS, 

– so zreteľom na štatút Filipín ako zakladajúceho člena Združenia národov juhovýchodnej 

Ázie (ASEAN) po podpísaní dohody z Bangkoku 8. augusta 1967, 

– so zreteľom na Rámcovú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej 

členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej, 

– so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Pan Ki-muna z 8. júna 2016 o zjavnom 

schvaľovaní mimosúdnych popráv, 

– so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu 

(UNODC) z 3. augusta 2016 o situácii na Filipínach, 

– so zreteľom na vyhlásenie o Filipínach zo 4. septembra 2016, ktorého autorom je hovorca 

generálneho tajomníka OSN, 

– so zreteľom na tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN zo 4. septembra 2016 

o teroristických útokoch na Filipínach,  
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– so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach, 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, 

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 

1966, 

– so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku, 

A. keďže Filipíny a EÚ majú dlhotrvajúce diplomatické, hospodárske, kultúrne a politické 

vzťahy; 

B. keďže otázky demokracie, právneho štátu, ľudských práv a dialógu s organizáciami 

občianskej spoločnosti boli vždy dôležitou súčasťou dvojstranných rozhovorov medzi EÚ 

a Filipínami;  

C. keďže mimoriadne náročné výzvy, ktoré čakajú novozvolenú vládu Filipín v súvislosti s 

bojom proti nerovnosti a korupcii a v súvislosti s vedením mierového procesu v krajine; 

D. keďže nezákonné obchodovanie s drogami na Filipínach je naďalej vážnym národným aj 

medzinárodným problémom; keďže podľa výročnej správy za rok 2015 ministerstva 

zahraničných vecí USA určenej Kongresu, Filipínska agentúra na boj proti drogám 

(hlavný orgán na boj proti drogám v krajine) oznámila, že v roku 2015 nahlásilo trestné 

činy súvisiace s drogami 8 629 dedín alebo tzv. barangays (približne 20 % dedín 

v krajine), a keďže na Filipínach je najvyššia miera užívania metamfetamínov vo 

východnej Ázii; 

E. keďže jedným z hlavných prvkov prezidentskej kampane Rodriga Duterteho bol záväzok 

ukončiť drogovú kriminalitu na všetkých úrovniach v celej krajine; keďže prezident 

Duterte počas volebnej kampane aj počas prvých dní vo funkcii opakovane vyzýval 

orgány presadzovania práva a verejnosť na zabíjanie osôb podozrivých z obchodovania 

s drogami, ktorí sa nevzdajú, ako aj užívateľov drog; 

F. keďže prezident Duterte verejne vyhlásil, že nebude stíhať príslušníkov orgánov 

presadzovania práva a občanov, ktorí zabili drogových dílerov brániacich sa zatknutiu; 

G. keďže údaje poskytnuté filipínskou štátnou políciou ukazujú, že od 

1. júla do 4. septembra 2016 polícia zabila viac ako tisíc osôb podozrivých z predaja a 

užívania drog, a keďže podľa ďalších policajných štatistík neznámi ozbrojenci zabili v 

posledných dvoch mesiacoch viac ako tisíc údajných obchodníkov s drogami a užívateľov 

drog; keďže podľa správ Al-Džazíry bolo v súvislosti s drogami zadržaných viac než 

15 000 podozrivých osôb, väčšinou na základe nepodložených tvrdení a obvinení 

spoluobčanov, a keďže takmer 700 000 osôb sa „dobrovoľne“ prihlásilo na polícii a 

zapísalo na liečenie v rámci programu Tokhang, aby sa nestali terčmi polície a členov 

skupín občianskej sebaobrany; 

H. keďže 8. júna 2016 generálny tajomník OSN Pan Ki-mun odsúdil mimosúdne popravy 

ako nezákonné a porušujúce základné ľudské práva a slobody; 

I. keďže 18. augusta 2016 osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne popravy, popravy 

bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Agnes Callamardová a osobitný 

spravodajca OSN pre právo na zdravie Dainius Pūras naliehavo vyzvali filipínsku vládu, 



 

 

aby zastavila prebiehajúcu vlnu mimosúdnych popráv a vrážd v kontexte zintenzívneného 

boja proti drogám a kampane zameranej na obchodníkov s drogami a užívateľov drog;  

J. keďže filipínsky senát a Komisia OSN pre ľudské práva vykonali svoje vlastné nezávislé 

vyšetrovanie úmrtí; 

K. keďže Filipíny boli jednou z prvých krajín v Ázii, ktoré zrušili trest smrti v roku 1987; 

keďže po jeho opätovnom zavedení bol trest smrti po druhýkrát zrušený za prezidentky 

Arroyovej v roku 2006; keďže prezident Duterte počas volebnej kampane vyzval na 

opätovné zavedenie trestu smrti, najmä za nezákonné obchodovanie s drogami, a keďže 

o návrhu zákona v súčasnosti rokuje kongres; 

L. keďže ďalší návrh zákona v kongrese je zameraný na zníženie veku trestnej 

zodpovednosti z 15 rokov na deväť; 

M. keďže 2. septembra 2016 došlo k bombovému útoku na trhu v meste Davao, pri ktorom 

zahynulo najmenej 14 ľudí a 70 bolo zranených, pričom k útoku sa prihlásila skupina Abú 

Sajjáfa; keďže filipínske ozbrojené sily pokračujú vo vojenskej ofenzíve proti militantom 

zo skupiny Abú Sajjáfa pridruženej k IŠ v južnej provincii Sulu; 

N. keďže filipínska vláda po útoku vyhlásila tzv. stav národného ohrozenia v dôsledku 

nezákonného násilia na Mindanau; 

O. keďže 26. augusta 2016 bolo pod záštitou nórskej vlády podpísané časovo neobmedzené 

prímerie medzi vládou Filipínskej republiky a Filipínskym národným demokratickým 

frontom (National Democratic Front of the Philippines – NDFP), čo predstavuje 

významný prielom v 47 rokov trvajúcej partizánskej vojne, ktorá si podľa odhadov 

vyžiadala životy 40 000 ľudí; 

P. keďže Filipíny budú v roku 2017 predsedať združeniu ASEAN, a keďže prezident Duterte 

vyhlásil, že „počas filipínskeho predsedníctva budeme vyzdvihovať ASEAN ako model 

regionalizmu a globálneho hráča, ktorého hlavným záujmom sú ľudia“; 

1. dôrazne odsudzuje nočný útok v meste Davao z 2. septembra 2016 a vyjadruje svoju 

sústrasť príbuzným obetí; zdôrazňuje, že všetci tí, ktorí sú zodpovední za zabíjanie, by 

mali niesť zodpovednosť, delegáciu EÚ však vyzýva, aby pozorne sledovala uplatňovanie 

„pravidla bezprávia“; naliehavo vyzýva všetky štáty, aby v súlade so svojimi záväzkami 

podľa medzinárodného práva a v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady 

OSN v tejto súvislosti aktívne spolupracovali s vládou Filipín a so všetkými ostatnými 

príslušnými orgánmi; 

2. dôrazne odsudzuje nezákonné obchodovanie s drogami a zneužívanie drog na Filipínach; 

zdôrazňuje, že nelegálne drogy predstavujú hrozbu pre mladých ľudí na Filipínach a jeden 

z najvážnejších problémov v spoločnosti; 

3. chápe, že na Filipínach sú milióny ľudí negatívne ovplyvnené vysokou úrovňou drogovej 

závislosti a jej následkami; vyjadruje však veľké obavy nad mimoriadne vysokým počtom 

zabitých počas operácií polície a skupín občianskej sebaobrany v kontexte 

zintenzívneného boja proti drogám a kampane zameranej na obchodníkov s drogami a 

užívateľov drog, a nalieha na filipínsku vládu, aby zastavila súčasnú vlnu mimosúdnych 

popráv a zabíjania; 



 

 

4. víta zámer vlády znížiť vysoké úrovne trestnej činnosti a korupcie v krajine, ale vyzýva 

vládu, aby prijala konkrétne a komplexné politiky a programy, ktoré by mali zahŕňať aj 

opatrenia zamerané na prevenciu a rehabilitáciu, bez výhradného zamerania na násilné 

represie; 

5. rozhodne víta iniciatívu prezidenta Duterteho na oživenie mierového procesu s NDFP 

a teší sa na to, že sa tento konflikt vo veľmi blízkej budúcnosti ukončí, keďže podľa plánu 

rokovaní by sa mala konečná dohoda o ukončení ozbrojeného konfliktu dosiahnuť do 

jedného roka; 

6. zdôrazňuje, že reakcie na obchod s nelegálnymi drogami sa musia vykonávať v plnom 

súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými záväzkami; 

7. naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili dodržiavanie ľudských práv a základných 

slobôd v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a medzinárodnými 

nástrojmi, ktoré Filipíny ratifikovali; 

8. nabáda orgány, aby bezodkladne začali vyšetrovanie mimoriadne vysokého počtu 

zabitých počas policajných operácií; 

9. konštatuje, že UNODC je pripravená ďalej sa angažovať na Filipínach s cieľom priviesť 

obchodníkov s drogami pred spravodlivosť s primeranými právnymi zárukami a v súlade 

s medzinárodnými normami; 

10. odporúča, aby sa bez zbytočného odkladu zaviedol národný mechanizmus na 

predchádzanie mučeniu, ako sa stanovuje v Dohovore proti mučeniu a jeho opčnom 

protokole; 

11. vyzýva filipínsku vládu, aby odsúdila aktivity skupín občianskej sebaobrany a vyšetrila 

ich zodpovednosť za zabíjanie; naliehavo vyzýva filipínske orgány, aby vykonali 

okamžité, dôkladné, nestranné a účinné vyšetrovanie s cieľom identifikovať všetky 

zodpovedné osoby a postaviť ich pred kompetentný a nestranný občiansky súd, a aby 

uplatnili trestné sankcie ustanovené zákonom; 

12. vyzýva filipínsku vládu, aby zaručila primeranú ochranu obhajcov ľudských práv, členov 

odborov a novinárov; 

13. víta záväzok prezidenta Duterteho týkajúci sa drogových rehabilitačných programov, 

a vyzýva EÚ, aby podporovala vládu v úsilí poskytovať užívateľom drog primeranú 

pomoc, aby sa zbavili závislosti, a pokračovala v podpore reformy systému trestného 

súdnictva na Filipínach; 

14. odporúča, aby Filipíny bezodkladne ratifikovali Medzinárodný dohovor o ochrane 

všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a aby kriminalizovali nedobrovoľné 

zmiznutia a mimosúdne popravy vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch; 

15. naliehavo vyzýva filipínsky kongres, aby upustil od znovuzavedenia trestu smrti 

a zníženia minimálneho veku trestnej zodpovednosti;  

16. konštatuje, že podľa všetkých empirických dôkazov by trest smrti neznížil drogovú 

kriminalitu a zničil by veľký úspech filipínskeho súdneho systému; 



 

 

17. naliehavo žiada EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a pomohla vláde Filipín 

s dodržiavaním jej medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv, najmä 

prostredníctvom rámcovej dohody; 

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 

predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam členských štátov, 

vláde a parlamentu Filipín, vládam členských štátov Združenia národov juhovýchodnej 

Ázie (ASEAN), vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi 

OSN. 


