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Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in de Filipijnen, met name zijn resolutie 

van 15 september 20161,  

– gezien de verklaringen van de EU-delegatie en de woordvoerder van de vicevoorzitter 

van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid (VV/HV), 

– gezien de diplomatieke betrekkingen tussen de Filipijnen en de EU (voorheen de 

Europese Economische Gemeenschap (EEG)), die zijn aangegaan op 12 mei 1964 met 

de benoeming van de ambassadeur van de Filipijnen voor de EEG, 

– gezien de status van de Filipijnen als stichtend lid van de Associatie van Zuid-Oost 

Aziatische staten (ASEAN),  

– gezien de verklaring van de Internationale Commissie van Juristen van 28 februari 

2017,  

– gezien de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese 

Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds,  

– gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechten,  

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,  

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), 

– gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Filipijnen en de EU reeds lang diplomatieke, economische, 

culturele en politieke betrekkingen onderhouden;  

B. overwegende dat op 23 februari 2017 een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen de 
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Filipijnse senator Leila M. De Lima, lid van de oppositionele Liberale Partij, waarbij zij 

beschuldigd werd van drugsgerelateerde delicten; overwegende dat senator De Lima op 

24 februari 2017 in hechtenis is genomen; overwegende dat senator De Lima 

veroordeeld kan worden tot een gevangenisstraf van 12 jaar tot levenslang en 

uitgesloten kan worden uit de Filipijnse senaat; 

C. overwegende dat er ernstige bezorgdheid bestaat dat de delicten waarvan senator De 

Lima beschuldigd wordt, vrijwel volledig verzonnen zijn; overwegende dat Amnesty 

International senator De Lima beschouwt als gewetensgevangene;  

D. overwegende dat senator De Lima mensenrechtenadvocaat is en de meest uitgesproken 

critica van de antidrugscampagne van de Filipijnse president Rodrigo Duterte; 

overwegende dat zij de Filipijnse drugsoorlog openlijk veroordeeld heeft; overwegende 

dat senator De Lima voorzitter was van de Filipijnse mensenrechtencommissie; 

overwegende dat er ernstige bezorgdheid bestaat over de veiligheid van senator De 

Lima; overwegende dat er talrijke aanwijzingen bestaan voor marteling in 

gevangenissen die niet onderzocht worden; 

E. overwegende dat senator De Lima op 19 september 2016 is ontheven uit haar functie 

van voorzitter van de Commissie Justitie en Mensenrechten van de Senaat; 

overwegende dat senator De Lima tijdens haar voorzitterschap van de Commissie 

Mensenrechten het onderzoek heeft geleid naar de vermeende buitengerechtelijke 

executies van naar schatting 1 000 verdachten van drugsdelicten in Davao in de periode 

dat president Duterte burgemeester van deze stad was; overwegende dat senator De 

Lima na de hoorzittingen te maken kreeg met een stortvloed aan pesterijen en 

intimidatie door de autoriteiten, die de afgelopen 8 maanden zijn geïntensiveerd; 

F. overwegende dat Human Rights Watch op 2 maart 2017 zijn verslag "License to Kill: 

Philippine Police Killings in Duterte's 'War on Drugs'" heeft uitgebracht, waarin de 

buitengerechtelijke executies in verband met de antidrugscampagne worden 

gedocumenteerd;  

G. overwegende dat sinds het aantreden van president Duterte op 30 juni 2016 melding is 

gemaakt van 7 000 drugsgerelateerde executies door de politie en door 

burgerwachtgroeperingen; overwegende dat president Duterte heeft verklaard zijn 

antidrugscampagne voort te zetten tot het einde van zijn ambtstermijn in 2022; 

H. overwegende dat president Dutarte in reactie op de executie van officieren door 

opstandelingen van het communistische Nieuwe Volksleger in de zuidelijke Filipijnen 

op 8 maart 2017 het leger heeft opgedragen om tegen opstandelingen gerichte operaties 

te starten, en daarbij geen acht te slaan op nevenschade; 

I. overwegende dat de nationale politie van de Filipijnen op 30 januari 2017 de 

antidrugsoperaties door de politie tijdelijk heeft opgeschort naar aanleiding van een 

wrede vermeende moord in het kader van de antidrugscampagne; overwegende dat 

president Duterte de strijdkrachten van de Filipijnen heeft opgedragen de rol van de 

nationale politie in de antidrugscampagne over te nemen;  

J. overwegende dat voorvechters van de mensenrechten, activisten en journalisten in de 

Filipijnen, met inbegrip van senator De Lima, regelmatig bedreigd, lastiggevallen en 

geïntimideerd worden, en dikwijls te maken hebben met cyberpesten; overwegende dat 



 

 

degenen die de rechten van deze groepen mensen schenden geen rekenschap hoeven af 

te leggen omdat er geen fatsoenlijk onderzoek naar hen wordt ingesteld; overwegende 

dat president Duterte in november 2016 openlijk heeft gedreigd voorvechters van de 

mensenrechten te vermoorden; 

K. overwegende dat het Huis van Afgevaardigden op 7 maart 2017 Wet 4727 tot 

herinvoering van de doodstraf voor ernstige drugsgerelateerde delicten heeft 

aangenomen; overwegende dat de Filipijnen het eerste land in de regio waren dat in 

2007 de doodstraf afschafte; overwegende dat herinvoering van de doodstraf een 

flagrante schending zou vormen van het tweede facultatieve protocol bij het 

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR), waarbij de 

Filipijnen sinds 2007 partij zijn; overwegende dat de regering van president Duterte 

momenteel  overweegt de minimumleeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

terug te brengen van 15 naar 9 jaar;  

L. overwegende dat de Filipijnen in september 2016 het voorzitterschap van ASEAN voor 

2017 hebben overgenomen; 

1. verlangt dat senator Leila M. De Lima onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld en dat haar 

veiligheid tijdens haar gevangenschap voldoende gewaarborgd wordt; verzoekt de 

autoriteiten van de Filipijnen een eerlijk proces te waarborgen en verwijst daarbij naar 

het recht op het vermoeden van onschuld; verzoekt hun tevens om alle politiek 

gemotiveerde aanklachten tegen senator De Lima in te trekken en alle andere tegen haar 

gerichte pesterijen te beëindigen;  

2. realiseert zich dat miljoenen mensen in de Filipijnen aan drugs verslaafd zijn en daar de 

schadelijke gevolgen van ondervinden; veroordeelt met klem de drugshandel en het 

drugsmisbruik in de Filipijnen; verzoekt de regering de bestrijding van 

smokkelnetwerken en drugsbaronnen prioriteit te geven boven de jacht op kleine 

gebruikers; benadrukt dat deze strijd hand in hand moet gaan met op preventie en 

afkicken gerichte maatregelen; ondersteunt de regering bij haar inspanningen om 

nieuwe ontwenningsklinieken te openen; 

3. veroordeelt ten stelligste het hoge aantal buitengerechtelijke executies door de 

strijdkrachten en burgerwachtgroeperingen in het kader van de antidrugscampagne; 

betuigt zijn medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers; toont zich ernstig 

bezorgd over geloofwaardige berichten die erop wijzen dat de Filipijnse politie bewijs 

vervalst om buitengerechtelijke executies te rechtvaardigden, en dat voornamelijk arme 

stedelingen daarvan het doelwit zijn; verzoekt de autoriteiten van de Filipijnen om 

onmiddellijk onpartijdig en zinvol onderzoek naar deze buitengerechtelijke executies in 

te stellen en om alle daders te vervolgen en te berechten; verzoekt de EU dit onderzoek 

te ondersteunen; verzoekt de autoriteiten van de Filipijnen om alle noodzakelijke 

maatregelen te nemen zodat verdere executies voorkomen kunnen worden; 

4. geeft uitdrukking aan zijn ernstige bezorgdheid over de retoriek van president Duterte in 

reactie op de moord op officieren op 8 maart 2017 en verzoekt de Filipijnse autoriteiten 

en strijdkrachten met klem om strikte eerbiediging van het internationaal humanitair 

recht, op grond waarvan alle partijen die betrokken zijn bij een gewapend conflict 

specifieke beperkingen wordt opgelegd om burgers en niet-strijders te sparen; 

5. verzoekt de EU haar steun te geven aan de instelling van een onafhankelijk 



 

 

internationaal onderzoek door de VN-Mensenrechtenraad naar de onwettige executies 

en andere schendingen van de mensenrechten door de Filipijnen in het kader van de 

"oorlog tegen drugs" van president Duterte; 

6. is ernstig gealarmeerd over het besluit van het Huis van Afgevaardigden tot 

herinvoering van de doodstraf; verzoekt de autoriteiten van de Filipijnen om 

onmiddellijke beëindiging van de lopende procedures voor herinvoering van de 

doodstraf; herinnert eraan dat de EU de doodstraf  beschouwt als een wrede en 

onmenselijke bestraffing die geen afschrikking vormt voor crimineel gedrag; verzoekt 

de Filipijnse regering af te zien van verlaging van de minimumleeftijd voor 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid;  

7. dringt erop aan dat de EU de zaak tegen senator De Lima nauwgezet volgt;  

8. vraagt de EU met klem alle haar ter beschikking staande middelen in te zetten om de 

regering van de Filipijnen te helpen bij het eerbiedigen van haar internationale 

mensenrechtenverplichtingen, met name middels de kaderovereenkomst; 

9. verzoekt de Commissie om alle beschikbare instrumenten in te zetten om de Filipijnen 

ervan te overtuigen dat zij een einde moeten maken aan de buitengerechtelijke executies 

in het kader van de antidrugscampagne, waaronder procedurele maatregelen met het oog 

op mogelijke intrekking van SAP+-preferenties wanneer de komende maanden 

substantiële verbeteringen uitblijven; 

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de regering en het 

parlement van de Filipijnen, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge 

vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, 

de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Hoge Commissaris 

van de Verenigde Naties voor mensenrechten, en de regeringen van de ASEAN-

lidstaten. 

 


