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Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Filipínách, zejména na usnesení ze dne 
15. září 20161, ze dne 16. března 20172 a ze dne 19. dubna 20183,

– s ohledem na to, že diplomatické vztahy mezi Filipínami a EU (v té době Evropským 
hospodářským společenstvím (EHS)) byly navázány dne 12. května 1964,

– s ohledem na Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé,

– s ohledem na status Filipín jako zakládajícího člena Sdružení národů jihovýchodní Asie 
(ASEAN),

– s ohledem na společný pracovní dokument útvarů Komise ze dne 10. února 2020 o 
hodnocení Filipín za období 2018–2019 pro účely zvláštního pobídkového režimu pro 
udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+) (SWD(2020)0024),

– s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 16. června 2020 o odsouzení Marie 
Ressaové a Reynalda Santose, 

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se lidských práv, 

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 11. července 2019 o podpoře a 
ochraně lidských práv na Filipínách, 

– s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze 
dne 30. června 2020 o situaci v oblasti lidských práv na Filipínách, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 
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1966,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na zákon Filipínské republiky č. 11479 ze dne 3. července 2020, známý také 
jako protiteroristický zákon, 

– s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že mezi Filipínami a EU existují dlouhotrvající diplomatické, 
hospodářské, kulturní a politické vztahy, vzhledem k tomu, že ratifikací dohody o 
partnerství a spolupráci potvrdily EU a Filipíny svůj společný závazek, že budou 
dodržovat zásady řádné správy, demokracie, právního státu a lidských práv a budou 
napomáhat sociálnímu a hospodářskému rozvoji a usilovat o mír a bezpečnost v 
regionu;

B. vzhledem k tomu, že zpráva vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 30. června 
2020, která se se zabývá situací v oblasti lidských práv na Filipínách, uvádí, že zabíjení 
související s protidrogovou kampaní vlády je „rozšířené a systematické“ a že podle 
vládních údajů bylo zabito nejméně 8 663 osob; vzhledem k tomu, že existují odhady, 
které uvádějí až trojnásobný počet zabitých osob; vzhledem k tomu, že prezident 
Duterte výslovně vybízel policii, aby prováděla mimosoudní popravy, přičemž 
policistům přislíbil imunitu a policisté, kteří se na takovýchto praktikách podíleli, byli 
povýšeni; vzhledem k tomu, že prezident Duterte přislíbil, že bude pokračovat ve svém 
tažení proti drogám až do konce svého stávajícího funkčního období v roce 2022; 
vzhledem k tomu, že většina obětí pochází z chudých a marginalizovaných vrstev;

C. vzhledem k tomu, že prostor pro občanskou společnost se neustále zmenšuje; vzhledem 
k tomu, že obránci lidských práv, novináři a aktivisté běžně čelí výhrůžkám, 
obtěžování, zastrašování a násilí, pokud chtějí zveřejnit informace o mimosoudních 
popravách a jiných případech porušování lidských práv na Filipínách; vzhledem k tomu, 
že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) „je obhajoba 
lidských práv běžně stavěna na roveň se vzpourou“; vzhledem k tomu, že podle úřadu 
OHCHR bylo v období od ledna 2015 do prosince 2019 zabito nejméně 208 obránců 
lidských práv, novinářů a odborářů, včetně 30 žen;

D. vzhledem k tomu, že Maria Ressaová, filipínská novinářka a spoluzakladatelka a 
výkonná ředitelka zpravodajského internetového serveru Rappler čelila po dlouhou 
dobu problémům kvůli své kritice „války proti drogám“ vedené vládou a kritickým 
zprávám o mimosoudních zabíjeních, kterým se zpravodajství na stránkách Rappler 
věnuje; vzhledem k tomu, že Maria Ressaová a Reynaldo Santos mladší, který pracoval 
pro Rappler jako výzkumník, byli obviněni z „kybernetické pomluvy“ a dne 15. června 
2020 byli krajským soudem prvního stupně v Manile odsouzeni k nespecifikovanému 
trestu, přičemž jim hrozí až šest let odnětí svobody; vzhledem k tomu, že Maria 
Ressaová a zpravodajský server Rappler čelí obvinění přinejmenším z dalších šesti 
trestných činů;

E. vzhledem k tomu, že na začátku července 2020 filipínský Kongres na základě hlasování 
zamítl prodloužení vysílací licence pro ABS-CBN, největší televizní a rozhlasovou síť v 
této zemi; vzhledem k tomu, že zamítnutí obnovení vysílací licence presidentem 
Dutertem je považováno za akt pomsty za to, že se vysílání této společnosti zabývalo 



zprávami o protidrogové kampani a závažných porušeních lidských práv;

F. vzhledem k tomu, že senátorka Leila de Limaová, která je jedním hlavních odpůrců 
protidrogové kampaně prezidenta Duterteho, byla dne 19. září 2016 odvolána z funkce 
předsedkyně senátního výboru pro spravedlnost a lidská práva a od svého zatčení dne 
24. února 2017 je ve vazbě; vzhledem k tomu, že existují vážné obavy, že trestné činy, z 
nichž byla senátorka de Limaová obviněna, jsou vykonstruované a politicky motivované

G. vzhledem k tomu, že podle organizace Global Witness bylo v roce 2019 zabito nejméně 
43 obránců pozemkových práv;  vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o 
významné členy komunit a osoby zapojené do kampaní proti těžebním projektům a 
zemědělskému průmyslu;

H. vzhledem k tomu, že původní obyvatelé tvoří na Filipínách asi 10-20 % všech obyvatel; 
vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro práva původního obyvatelstva v roce 
2018 označil Filipíny za zemi, v níž ve světovém měřítku dochází k největší 
kriminalizaci obránců lidských práv původních obyvatel a kde jsou tito obránci také 
nejčastěji vystaveni útokům; vzhledem k tomu, že OSN varovala, že militarizace území 
původních obyvatel a omezování svobody shromažďování a projevu neustále narůstají a 
že tento vývoj úzce souvisí s podnikatelskými zájmy; vzhledem k tomu, že přetrvávající 
špatná bezpečnostní situace a nedostatečný hospodářský rozvoj na ostrově Mindanao 
stejně jako zprávy o porušování mezinárodního humanitárního práva a nedostatečném 
pokroku v oblasti přechodného soudnictví a procesu usmíření nadále vyvolávají 
závažné obavy;

I. vzhledem k tomu, že dne 17. srpna 2020 byla zastřelena Zara Alvarezová, právnička 
pracující pro lidskoprávní organizaci Karapatan; vzhledem k tomu, že Zara Alvarezová 
byla kvůli své práci v oblasti lidských práv vystavena opakovaným výhrůžkám a 
zastrašování a od poloviny roku 2016 byla 13. členem této organizace, který byl zabit; 
vzhledem k tomu, že Randall „Randy“ Echanis, mírový aktivista, obránce pozemkových 
práv a člen organizace Karapatan, byl mučen a dne 10. srpna 2020 zabit; vzhledem k 
tomu, že podle OHCHR byli jak Randall Echanis, tak Zara Alvarezová opakovaně 
„ocejchováni“ (byli označení za teroristy nebo komunisty) a jejich jména figurovala na 
seznamu nejméně 600 osob, v jejichž případě filipínské ministerstvo spravedlnosti v 
roce 2018 požádalo soud, aby je označil za „teroristy“;

J. vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní 
zpravodajové OSN vyjádřili obavy ohledně situace, která se jeví jako „metodické 
zastrašování“ nezávislých zpravodajských zdrojů; vzhledem k tomu, že na Indexu 
světové svobody tisku sestaveném organizací Reportéři bez hranic se Filipíny v roce 
2020 nacházejí na 130. místě ze 180 zemí; vzhledem k tomu, že od doby, kdy pan 
Duterte převzal moc, bylo zavražděno 16 novinářů;

K. vzhledem k tomu, že v březnu 2018 Filipíny odstoupily od zakládací smlouvy 
Mezinárodního trestního soudu (MTS) poté, co tento soud zahájil předběžné šetření 
stížnosti podané proti panu Dutertemu v souvislosti s vysokým počtem osob zabitých 
v rámci protidrogové kampaně;

L. vzhledem k tomu, že v roce 2017 přijala filipínská Sněmovna reprezentantů zákon 
obnovující trest smrti; vzhledem k tomu, že tento zákon musí nejprve schválit Senát 
a teprve poté jej může schválit prezident Duterte, který aktivně usiluje o obnovení trestu 



smrti; vzhledem k tomu, že obnovení trestu smrti by bylo jednoznačným porušením 
druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech 
(ICCPR), jehož jsou Filipíny smluvní stranou;

M. vzhledem k tomu, že filipínské orgány přijaly dne 3. července 2020 nový 
protiteroristický zákon; vzhledem k tomu, že podle místních skupin občanské 
společnosti zákon znepokojivě oslabuje záruky v oblasti lidských práv, rozšiřuje 
definici terorismu a prodlužuje dobu trvání zajištění bez soudního příkazu ze 3 na 14 
dní a stírá tak významné rozdíly mezi kritikou, trestnou činností a terorismem, což 
vyvolává otázky týkající se zákonnosti a dále zvyšuje riziko porušování lidských práv;

N. vzhledem k tomu, že prezident Duterte se opakovaně dopustil sexistických 
a misogynních projevů a chování; vzhledem k tomu, že podle místních nevládních 
organizací během Duterteovy vlády vzrostl počet případů násilí vůči ženám a jejich 
sexuálního zneužívání, které se týkají také obránkyň lidských práv; vzhledem k tomu, 
že obránkyně lidských práv jsou vystaveny ponižujícím a sexuálně motivovaným 
komentářům, výhrůžkám znásilněním a útokům;

O. vzhledem k tomu, že zpráva Mezinárodní konfederace odborových svazů z roku 2020 
zahrnula Filipíny mezi 10 nejnebezpečnějších zemí pro pracovníky; vzhledem k tomu, 
že filipínské odborové hnutí si stěžuje na potlačování práv pracovníků, mimo jiné tím, 
že jsou jejich zástupci a odboráři označováni za „sympatizanty komunismu“ (red-
tagging) a dochází k jejich mizení a zabíjení;

P. vzhledem k tomu, že terčem soustavného pronásledování je také komunita LGBTQI; 
vzhledem k tomu, že prezident Duterte opakovaně použil sexuální orientaci politických 
oponentů k tomu, aby je očernil, a veřejně v květnu 2019 prohlásil, že homosexualita je 
nemoc; vzhledem k tomu, že v červnu 2020 policie tvrdě zakročila proti pochodu 
„Pride“ LGBTQI a údajně zadržela 20 osob;

Q. vzhledem k tomu, že na Filipínách je přibližně 60 000 až 100 000 dětí zapojeno do 
organizované prostituce; vzhledem k tomu, že neurčený počet dětí je nucen pracovat za 
vykořisťujících pracovních podmínek; vzhledem k tomu, že UNICEF vyjádřil vážné 
znepokojení nad snižováním věkové hranice trestní odpovědnosti;

R. vzhledem k tomu, že na žebříčku korupce sestaveném organizací Transparency 
International se Filipíny v roce 2019 nacházely na 113. místě ze 180 zemí;

S. vzhledem k tomu, že Filipíny od 25. prosince 2014 využívají rozšířené obchodní 
preference v rámci všeobecného systému preferencí EU (GSP+); vzhledem k tomu, že 
tento status je podmíněn ratifikací a prováděním 27 mezinárodních úmluv o lidských 
právech, pracovních právech, ochraně životního prostředí, a řádnou veřejnou správou; 
vzhledem k tomu, že v roce 2019 získalo v rámci tohoto systému 25 % celkového 
filipínského vývozu do EU (téměř 2 miliardy EUR) preferenční zacházení; vzhledem 
k tomu, že ačkoli EU zaznamenala významné zhoršení situace v oblasti lidských práv 
v zemi, dosud nepřistoupila k uplatnění mechanismu, který by mohl vést k pozastavení 
těchto obchodních výhod;

1. vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad rychle se zhoršující situací v oblasti lidských práv 
na Filipínách za vlády prezidenta Duterteho; bere na vědomí zprávu, kterou zveřejnila 
vysoká komisařka OSN pro lidská práva v červnu 2020, a vyzývá filipínskou vládu, aby 



přijala a provedla všechna doporučení uvedená v této zprávě;

2. důrazně odsuzuje tisíce mimosoudních poprav a další závažná porušení lidských práv 
v souvislosti s tzv. „válkou proti drogám“; vyzývá filipínskou vládu, aby okamžitě 
ukončila veškeré násilí zaměřené na osoby podezřelé z trestných činů souvisejících 
s drogami a aby rozpustila soukromé a státem podporované polovojenské skupiny; trvá 
na tom, že boj proti nedovoleným drogám musí probíhat v plném souladu s řádným 
zákonným postupem, vnitrostátním a mezinárodním právem a s důrazem na veřejné 
zdraví;

3. odsuzuje veškeré vyhrožování, obtěžování, zastrašování, znásilňování a násilí vůči 
osobám, které se zabývají odhalováním případů mimosoudních poprav a dalších případů 
porušování lidských práv v zemi, mimo jiné vůči aktivistům v oblasti lidských práv 
a životního prostředí, odborářům a novinářům; odsuzuje zneužívání právních a soudních 
systémů jako prostředku k umlčování kritických hlasů;

4. vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě nestranně, transparentně, nezávisle 
a smysluplným způsobem vyšetřily všechny mimosoudní popravy, včetně úmrtí Joryho 
Porquiy, Randalla „Randy“ Echanise a Zary Alvarezové, jakož i další údajná porušení 
lidských práv;

5. je znepokojen zhoršující se úrovní svobody tisku na Filipínách; odsuzuje veškeré 
vyhrožování, obtěžování, zastrašování, nespravedlivé stíhání a násilí namířené proti 
novinářům, včetně případu Marie Ressaové; vyzývá k tomu, aby byla stažena veškerá 
politicky motivovaná obvinění proti ní a jejím kolegům; připomíná, že svoboda tisku 
a svoboda projevu jsou základními prvky demokracie; vyzývá filipínské orgány, aby 
obnovily vysílací licenci hlavní audiovizuální skupiny ABS-CBN; vyzývá delegaci EU 
a zastoupení členských států EU v Manile, aby bedlivě sledovaly řízení vedená proti 
Marii Ressaové a Reynaldu Santosovi ml. a aby poskytly veškerou nezbytnou pomoc;

6. znovu vyzývá filipínské orgány, aby upustily ode všech politicky motivovaných 
obvinění proti senátorce Leile de Limaové, aby ji propustily do doby, než bude zahájeno 
řízení před soudem, aby jí umožnily svobodně vykonávat její práva a povinnosti volené 
zástupkyně a aby jí zajistily odpovídající bezpečnostní a hygienické podmínky ve 
vazbě; vyzývá EU, aby její případ i nadále pečlivě sledovala;

7. připomíná, že rozhodně podporuje všechny obránce lidských práv a životního prostředí 
na Filipínách i jejich činnost; vyzývá delegaci EU a zastoupení členských států v této 
zemi, aby při svých kontaktech s filipínskými orgány více podporovaly občanskou 
společnost a aby využily veškeré nástroje, které mají k dispozici, k intenzivnější 
podpoře činnosti obránců lidských práv a životního prostředí a aby případně 
zjednodušily vydávání mimořádných víz a poskytovaly těmto osobám dočasné útočiště 
v členských státech EU;

8. naléhavě žádá filipínské orgány, aby uznaly, že obránci lidských práv sehrávají při 
zajišťování míru, spravedlnosti a demokracie legitimní úlohu; vyzývá filipínské orgány, 
aby za všech okolností zaručily fyzickou a psychickou integritu všech obránců lidských 
práv a novinářů v zemi a aby zajistily, že budou moci svou činnost vykonávat 
v příznivých podmínkách a bez obav z odvetných opatření; vítá jednomyslné přijetí 
zákona o ochraně obránců lidských práv filipínskou Sněmovnou reprezentantů a vyzývá 
Senát a prezidenta, aby zákon neprodleně schválili;



9. vyjadřuje vážné znepokojení nad nedávným přijetím protiteroristického zákona 
a připomíná, že za žádných okolností nelze obhajobu, protesty, nesouhlas, stávky a další 
formy uplatňování občanských a politických práv považovat za teroristické činy;

10. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby na probíhajícím 45. zasedání Rady OSN pro 
lidská práva podpořily přijetí rezoluce s cílem zahájit nezávislé mezinárodní 
vyšetřování případů porušení lidských práv, k nimž došlo na Filipínách od roku 2016;

11. vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím filipínské vlády odstoupit od Římského 
statutu; vyzývá vládu, aby své rozhodnutí změnila; vybízí Mezinárodní trestní soud, aby 
pokračoval ve vyšetřování údajných zločinů proti lidskosti v souvislosti se zabíjením 
během „války proti drogám“; vyzývá filipínskou vládu, aby plně spolupracovala 
s úřadem žalobce Mezinárodního trestního soudu v rámci předběžného šetření 
týkajícího se situace na Filipínách;

12. znovu vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zastavily probíhající postupy vedoucí 
k obnovení trestu smrti; připomíná, že EU považuje trest smrti za krutý a nelidský trest, 
který nepůsobí jako prostředek odrazující od trestné činnosti;

13. naléhavě Filipíny vyzývá, aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodních 
právních předpisů na ochranu lidských práv původního obyvatelstva, a to i v rámci 
ozbrojeného konfliktu; žádá vládu, aby hájila práva těchto obyvatel, zlepšila jejich 
postavení a přijala účinnou politiku ke zlepšení jejich životních podmínek;

14. odsuzuje veškeré formy násilí vůči ženám a připomíná, že takové násilí je závažným 
porušením lidských práv a důstojnosti žen a dívek; důrazně odsuzuje opakovaná 
prohlášení prezidenta Duterteho, která jsou nenávistná vůči ženám; vyzývá prezidenta, 
aby se k ženám choval s úctou a upustil od podněcování k násilí vůči ženám;

15. odsuzuje veškeré formy násilí vůči osobám LGBTQI a připomíná, že takové násilí je 
závažným porušením lidských práv a důstojnosti jedince; důrazně odsuzuje ponižující 
a sexistická prohlášení prezidenta Duterteho o osobách, které se ztotožňují s komunitou 
LGBTQI;

16. je znepokojen rostoucí úrovní korupce v současné filipínské státní správě; vyzývá 
filipínské orgány, aby intenzivněji usilovaly o účinné potírání korupce; zdůrazňuje, že je 
důležité v tomto ohledu dodržovat základní zásady demokracie a právního státu;

17. připomíná, že opatření přijatá vládami v reakci na pandemii by měla chránit, a nikoli 
oslabovat lidská práva občanů; zdůrazňuje, že tato opatření by měla být nezbytná, 
přiměřená a nediskriminační, měla by být v souladu s mezinárodními závazky v oblasti 
lidských práv a vnitrostátními právními předpisy, měla by platit pouze tak dlouho, 
dokud jsou nezbytně nutná, a neměla by být využívána jako záminka k omezení 
demokratického a občanského prostoru, základních svobod a dodržování zásad právního 
státu;

18. je šokován obchodováním s dětmi, náborem dětí do armády a jejich zapojováním do 
konfliktů v zemi a naléhavě žádá filipínskou vládu, aby tyto praktiky ukončila; vyzývá 
vládu, aby zvýšila své úsilí o ochranu všech dětí před zneužíváním a aby hájila jejich 
práva, včetně práva na vzdělání dětí náležejících k původnímu obyvatelstvu; důrazně 
odmítá jakýkoli návrh na další snížení věkové hranice trestní odpovědnosti;



19. odsuzuje vyhrožování, zastrašování a osobní útoky namířené proti zmocněncům OSN 
pro zvláštní postupy; naléhavě žádá filipínské orgány, aby spolupracovaly s Úřadem 
vysokého komisaře OSN pro lidská práva a se všemi mechanismy OSN pro lidská 
práva, mj. i tím, že usnadní návštěvy země a zdrží se zastrašování nebo odvetných 
opatření vůči nim;

20. vzhledem k tomu, k jak závažným případům porušování lidských práv v zemi dochází, 
vyzývá Evropskou komisi, aby v případě, že nedojde k podstatnému zlepšení 
a filipínské orgány nebudou ochotné spolupracovat, okamžitě zahájila postup, který by 
mohl vést k dočasnému odnětí preferencí GSP+;

21. vyzývá filipínské orgány, aby podpořily provádění obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv a aby zajistily účinné postupy náležité péče v oblasti lidských 
práv u investičních, rozvojových a podnikatelských projektů, zejména pokud jde 
o rozsáhlé akvizice zemědělských podniků, těžební průmysl, projekty v oblasti 
infrastruktury a spolupráci zahrnující bezpečnostní sektor; vyzývá společnosti, které 
mají sídlo v EU nebo zde působí, aby důsledně dodržovaly obecné zásady OSN 
v oblasti podnikání a lidských práv i mezinárodní a vnitrostátní právní předpisy 
v oblasti lidských práv a aby v souvislosti se všemi svými obchodními operacemi 
a vztahy v zemi uplatňovaly důkladný a komplexní postup náležité péče;

22. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby situaci na Filipínách pozorně sledoval a aby Evropskému 
parlamentu pravidelně podával zprávy;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám členských států, 
prezidentovi, vládě a Kongresu Filipín, vládám členských států Sdružení národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN), vysokému komisaři OSN pro lidská práva, generálnímu 
tajemníkovi OSN a generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie 
(ASEAN).


