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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah na Filipinih, zlasti resolucij z dne 

8. junija 20161 o okvirnem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo 

ter Republiko Filipini, z dne 14. junija 20122 in z dne 21. januarja 20103, 

– ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z 

dne 3. septembra 2016 o napadu v mestu Davao, 

– ob upoštevanju diplomatskih odnosov med Filipini in EU (takratno Evropsko 

gospodarsko skupnostjo (EGS)), ki so bili vzpostavljeni 12. maja 1964 z imenovanjem 

filipinskega veleposlanika pri EGS, 

– ob upoštevanju, da so Filipini s podpisom bangkoške deklaracije 8. avgusta 1967 

pridobili status ustanovne članice Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), 

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo 

in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani, 

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna z dne 8. junija 2016 o 

očitni podpori izvensodnim usmrtitvam; 

– ob upoštevanju izjave izvršnega direktorja urada OZN za droge in kriminal (UNODC) z 

dne 3. avgusta 2016 o razmerah na Filipinih; 

– ob upoštevanju izjave o Filipinih, ki naj bi jo 4. septembra 2016 podal tiskovni 

predstavnik generalnega sekretarja OZN, 

– ob upoštevanju izjave za medije varnostnega sveta OZN z dne 4. septembra 2016 o 

terorističnem napadu na Filipinih,  
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– ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, 

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker Filipine in EU vežejo dolgoletni diplomatski, gospodarski, kulturni in politični 

odnosi; 

B. ker so demokracija, načelo pravne države, človekove pravice in dialog z organizacijami 

civilne družbe že od nekdaj pomemben del dvostranskih pogovorov med EU in Filipini;  

C. ker so pred nedavno izvoljeno filipinsko vlado neznanski izzivi, kar zadeva boj proti 

neenakosti in korupciji ter prizadevanja za izvedbo mirovnega procesa v državi; 

D. ker nezakonita trgovina z drogami na Filipinih ostaja resen notranji in mednarodni 

problem; ker je po podatkih iz letnega poročila ministrstva za zunanje zadeve ZDA 

kongresu leta 2015 filipinska agencija za boj proti drogam PDEA, vodilna agencija za 

boj proti drogam v državi, poročala, da je kazniva dejanja, povezana z drogami, 

prijavilo 629 vasi ali barangay (približno 20 % vseh vasi v državi), in ker Filipini 

veljajo za državo z najvišjo stopnjo uporabe metamfetamina v vzhodni Aziji; 

E. ker je Rodrigo Duterte med predsedniško kampanjo kot eno od osrednjih tem izpostavil 

odpravo vseh ravni kaznivih dejanj zaradi drog po državi; ker je že med volilno 

kampanjo in v prvih dneh kot predsednik Filipinov organe kazenskega pregona in 

javnost večkrat pozval k usmrtitvi oseb, osumljenih trgovine z drogami, ki se ne 

predajo, pa tudi samih uživalcev drog; 

F. ker je predsednik Duterte javno izjavil, da ne bo preganjal uslužbencev organov 

kazenskega pregona in drugih državljanov, ki bi usmrtili preprodajalce z drogami, ki bi 

se upirali aretaciji; 

G. ker številke, ki jih je objavila filipinska nacionalna policija, kažejo, da je policija med 1. 

julijem in 4. septembrom 2016 usmrtila več kot tisoč osumljenih preprodajalcev in 

uživalcev drog, in ker iz policijske statistike izhaja še, da gre dodatnih več kot tisoč 

usmrtitev domnevnih preprodajalcev in uživalcev drog v zadnjih dveh mesecih pripisati 

neznanim strelcem; ker naj bi bilo po poročanju Al Jazeere aretiranih več kot 15 000 

domnevnih preprodajalcev in uživalcev drog, osumljenih večinoma na podlagi govoric 

in namigovanj sorojakov, in ker se je skoraj 700 000 oseb „prostovoljno“ prijavilo k 

zdravljenju po programu Tokhang, da bi ne postali tarča policije ali milic; 

H. ker je generalni sekretar OZN Ban Ki Mun 8. junija 2016 obsodil niz izvensodnih 

usmrtitev, ki jih je označil za nezakonite in za kršitev temeljnih pravic in svoboščin; 

I. ker sta posebna poročevalka OZN za nezakonite usmrtitve Agnes Callamard in posebni 

poročevalec OZN o pravici do zdravja Dainius Pūras 18. avgusta 2016 filipinsko vlado 

pozvala, naj naredi konec trenutnemu valu izvensodnih usmrtitev in pobojev v okviru 

okrepljenega boja proti kriminalu in drogam, uperjenega zoper preprodajalce in uživalce 

drog;  



 

 

J. ker sta filipinski senat in komisija za človekove pravice sprožila neodvisno preiskavo 

smrtnih primerov; 

K. ker so Filipini kot ena prvih držav v Aziji smrtno kazen odpravili leta 1987; ker je 

država smrtno kazen ponovno uvedla in jo je leta 2006 še drugič odpravil tedanji 

predsednik Arroyo; ker je predsednik Duterte med volilno kampanjo pozval k njeni 

ponovni uvedbi, zlasti za nezakonito trgovino z drogami, in ker osnutek zakona zdaj 

obravnava filipinski kongres; 

L.  ker je pred kongresom še osnutek zakona za znižanje starosti za kazensko odgovornost s 

15 na 9 let; 

M. ker je bilo v bombnem napadu na tržnici v mestu Davao, za katerega je odgovornost 

prevzela organizacija Abu Sajaf in z njo povezane skupine, 2. septembra 2016 ubitih 

najmanj 14 ljudi, 70 pa je bilo ranjenih; ker filipinske oborožene sile proti tej 

organizaciji, priključeni IS, vodijo ofenzivo v južni provinci Sulu; 

N. ker je filipinska vlada po napadu razglasila „izredno stanje zaradi brezpravnega nasilja 

na Mindanau“; 

O.  ker je bilo 26. avgusta 2016 pod okriljem norveške vlade podpisano neomejeno premirje 

med filipinsko vlado in nacionalno demokratično fronto Filipinov NDFP, kar 

predstavlja bistven korak naprej v 47-letni gverilski vojni, ki naj bi zahtevala okoli 

40 000 žrtev; 

P. ker bodo Filipini leta 2017 predsedovali združenju ASEAN in je predsednik Duterte 

napovedal, da „bomo v času filipinskega predsedovanja združenje ASEAN predstavili 

kot model regionalizma in kot globalnega akterja, ki v središče svojega delovanja 

postavlja interese državljanov“; 

1. ostro obsoja napad na nočno tržnico 2. septembra 2016 v mestu Davao in izreka sožalje 

sorodnikom žrtev; poudarja, da morajo odgovorni za te usmrtitve odgovarjati, vendar 

poziva delegacijo EU, naj pozorno spremlja uporabo „načela brezpravnosti“; poziva vse 

države, naj v skladu s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu in ustreznih 

resolucijah varnostnega sveta OZN, dejavno sodelujejo s filipinsko vlado in vsemi 

drugimi pristojnimi organi v tem oziru; 

2. ostro obsoja trgovino z drogami in uživanje drog na Filipinih; poudarja, da prepovedane 

droge ogrožajo filipinsko mladino in so med najresnejšimi problemi tamkajšnje družbe; 

3. razume, da je na Filipinih na milijone ljudi, ki trpijo posledice hude odvisnosti od drog; 

izraža hudo zaskrbljenost zaradi izredno velikega števila smrtnih žrtev med policijskimi 

operacijami in operacijami milic v okviru okrepljenega boja proti kriminalu in drogam, 

uperjenega zoper preprodajalce in uživalce drog, ter filipinsko vlado poziva, naj naredi 

konec trenutnemu valu izvensodnih usmrtitev in pobojev; 

4. pozdravlja namero vlade, da zniža visoko raven kriminala in korupcije v državi, vendar 

vlado poziva, naj sprejme posebne in celovite politike in programe, ki bodo obsegali 

tudi ukrepe za preventivo in rehabilitacijo, in ne bodo zgolj osredotočeni na nasilno 

represijo; 

5.  odločno pozdravlja pobudo predsednika Duterteja po oživitvi mirovnega procesa z 



 

 

nacionalno demokratično fronto Filipinov NDFP in z zadovoljstvom pričakuje konec 

tega konflikta v zelo bližnji prihodnosti, saj naj bi bil po pogajalskem načrtu končni 

dogovor o končanju oboroženega konflikta sprejet v roku enega leta; 

6. poudarja, da morajo biti odgovori na nezakonito trgovino z drogami popolnoma v 

skladu z nacionalnimi in mednarodnimi obveznostmi; 

7. poziva oblasti, naj zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v 

skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in mednarodnimi instrumenti, ki so 

jih Filipini ratificirali; 

8. spodbuja oblasti, naj sprožijo takojšnjo preiskavo izjemno visokega števila smrtnih 

žrtev med policijskimi operacijami; 

9. ugotavlja, da je urad OZN za droge in kriminal pripravljen, da še tesneje sodeluje s 

Filipini pri tem, da bi preprodajalce drog sodno preganjali s primernimi pravnimi 

jamstvi v skladu z mednarodnimi standardi in normami; 

10. priporoča čim hitrejšo vzpostavitev nacionalnega mehanizma za preprečevanje mučenja, 

kot to določata konvencija OZN proti mučenju in njen opcijski protokol; 

11. poziva filipinsko vlado, naj obsodi dejanja milic in razišče njihovo odgovornost pri 

usmrtitvah; poziva tamkajšnje oblasti, naj takoj in temeljito izvedejo učinkovito in 

nepristransko preiskavo, da bi razkrile vse odgovorne, jih sodno preganjale pred 

pristojnimi civilnimi in nepristranskimi sodišči, ki jim bodo naložila zakonsko 

predvidene kazenske sankcije; 

12. poziva filipinsko vlado, naj zagotovi ustrezno zaščito zagovornikov človekovih pravic, 

sindikalistov in novinarjev; 

13. pozdravlja, da se je predsednik Duterte obvezal programom rehabilitacije, in poziva EU, 

naj tamkajšnjo vlado podpre v njenih prizadevanjih, da bi uživalcem drog ustrezno 

pomagala pri odvajanju od odvisnosti, hkrati pa še naprej podpirala reforme 

kazenskopravnega sistema na Filipinih; 

14. priporoča, da Filipini v najkrajšem času ratificirajo konvencijo o zaščiti vseh oseb pred 

prisilnim izginotjem ter da prisilno izginotje in izvensodne poboje v nacionalni 

zakonodaji obravnavajo kot kaznivo dejanje; 

15. poziva filipinski kongres, naj se vzdrži ponovne uvedbe smrtne kazni in znižanja 

minimalne starosti za kazensko odgovornost;  

16. ugotavlja, da je empirično dokazano, da smrtna kazen ne vpliva na manjšo delinkvenco, 

povezano z drogami, bi pa uničila velik dosežek filipinskega pravosodnega sistema; 

17. poziva EU, naj uporabi vse razpoložljive instrumente za pomoč filipinski vladi pri 

spoštovanju njenih mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic, zlasti prek 

okvirnega sporazuma; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam držav članic, vladi 

in parlamentu Filipinov, vladam držav članic Združenja držav jugovzhodne Azije 



 

 

(ASEAN), visokemu komisarju OZN za človekove pravice in generalnemu sekretarju 

Organizacije združenih narodov. 

 


