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Usnesení Evropského parlamentu o evropském sankčním režimu v případě porušování 
lidských práv
(2019/2580(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení vyzývající k tomu, aby byl vytvořen celounijní 
mechanismus ukládání cílených sankcí vůči osobám zapojeným do závažného 
porušování lidských práv, především s ohledem na své doporučení Radě ze dne 
2. dubna 2014 o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky 
zapojené do případu Sergeje Magnitského1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2019 o situaci v Čečensku a o případu 
Ojuba Titijeva2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2019 o situaci v oblasti politických vztahů 
mezi EU a Ruskem3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o stavu lidských 
práv a demokracie ve světě v roce 2017 a politice Evropské unie v této oblasti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2017 o korupci a lidských právech ve třetích 
zemích5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém 
vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii 
(ISIS/Dá'iš)6,

– s ohledem na zprávu o Sergeji Magnitském, souvisejících případech a boji proti 
beztrestnosti pomocí cílených sankcí, kterou dne 30. října 2018 vydal Výbor pro právní 
záležitosti a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy,

– s ohledem na pokyny pro provádění a hodnocení omezujících opatření, které Rada 
přijala v roce 2003  a jež byly v letech 2005, 2009, 2012 a 2017 přezkoumány a 
aktualizovány,

– s ohledem na prohlášení o Dni lidských práv, které dne 10. prosince 2018 vydala 
místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku jménem EU,

– s ohledem na prohlášení, jež v rámci svého projevu o stavu Unie učinil dne 12. září 
2018 předseda Komise Jean-Claude Juncker a v němž se navrhuje, aby členské státy 

1 Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 43.
2 Přijaté texty, P8_TA(2019)0115.
3 Přijaté texty, P8_TA(2019)0157.
4 Přijaté texty, P8_TA(2018)0515.
5 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 82.
6 Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 77.
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využily hlasování kvalifikovanou většinu v některých oblastech SZBP EU, jako je 
kolektivní reakce na porušování lidských práv a uplatňování účinných sankcí,

– s ohledem na svou studii z dubna 2018 nazvanou „Cílené sankce proti jednotlivcům 
z důvodu závažného porušování lidských práv – dopad, trendy a vyhlídky na úrovni 
EU“,

– s ohledem na návrh ze dne 14. listopadu 2018 na zřízení Evropského výboru pro 
vydávání zákazu vstupu v souvislosti s lidskými právy,

– s ohledem na návrh nizozemské vlády na zřízení evropského režimu sankcí za 
porušování lidských práv,

– s ohledem na hlavu V kapitolu 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), která se týká 
přijímání sankcí v rámci SZBP,

– s ohledem na článek 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o přijetí sankcí 
vůči třetím zemím a jednotlivcům, skupinám a nestátním subjektům,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že sankce jsou základním nástrojem SZBP; vzhledem k tomu, že EU 
ve své zahraniční politice sankce běžně využívá více než 20 let a že v současnosti 
uplatňuje přes 40 různých omezujících opatření vůči 34 zemím; vzhledem k tomu, že 
účelem přibližně dvou třetin sankcí EU, které byly uvaleny na konkrétní země, 
je podpora lidských práv a demokratických cílů;

B. vzhledem k tomu, že sankce jsou ukládány v zájmu prosazování cílů SZBP za účelem 
dosažení změny v politice nebo v chování dotčených subjektů; vzhledem k tomu, že 
jedním z hlavních cílů SZBP je rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát, jakož 
i dodržování lidských práv a základních svobod;

C. vzhledem k tomu, že sankce jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány jejich 
nepříznivé dopady na osoby, které nenesou odpovědnost za politiky nebo činy, které 
vedly k přijetí sankcí, zejména na místní civilní obyvatelstvo a legitimní činnost 
prováděnou v dotčené zemi nebo ve spolupráci s ní;

D. vzhledem k tomu, že veškeré sankce přijímané EU jsou plně v souladu se závazky 
vyplývajícími z mezinárodního práva, včetně závazků, které se týkají lidských práv a 
základních svobod; vzhledem k tomu, že sankce by měly být pravidelně 
přezkoumávány, aby se zajistil jejich přínos k plnění kýžených cílů;

E. vzhledem k tomu, že kromě sankcí pro jednotlivé země, jejichž cílem je přimět tyto 
země ke změně jednání, EU nedávno zavedla také omezující opatření namířená proti 
šíření a používání chemických zbraní a proti kybernetickým útokům a zvláštní opatření 
proti terorismu;

F. vzhledem k tomu, že Estonsko, Lotyšsko, Litva, Spojené království, Kanada a Spojené 
státy přijaly tzv. „zákony Magnitský“, které jejich vládám umožňují ukládat cílené 
sankce, například zákazy udělení víza či zmrazení majetku, osobám porušujícím 
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závažným způsobem lidská práva či osobám profitujícím z takových porušení; 
vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzýval k zavedení celosvětového 
sankčního režimu EU („režim Magnitský“) pro případy porušování lidských práv;

G. vzhledem k tomu, že „zákony Magnitský“ nejsou omezeny pouze na osoby z určitých 
zemí nebo na osoby, jež byly zapojeny do určitých trestných činů, ale vztahují se na 
všechny pachatele závažného porušování lidských práv, kteří nebyli potrestáni;

H. vzhledem k tomu, že některé vnitrostátní donucovací orgány nepohnaly pachatele 
trestných činů k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že v takových případech by byl  unijní 
akt Magnitský, který by zahrnoval cílené sankce a byl by řádně využíván, vysoce 
účinný;

I. vzhledem k tomu, že v listopadu 2018 nizozemská vláda zahájila mezi členskými státy 
EU diskusi o politické příležitosti zavést unijní režim cílených sankcí za porušování 
lidských práv; vzhledem k tomu, že předběžné diskuse pokračují na úrovni pracovní 
skupiny Rady;

1. důrazně odsuzuje veškeré porušování lidských práv na celém světě; naléhavě žádá 
Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby do konce stávajícího 
volebního období připravily legislativní návrh unijního „zákona Magnitský”, který by 
v rámci jurisdikce EU umožnil zákazy udělování víz a cílené sankce, jako je 
zablokování majetku a podílů na majetku, vůči jednotlivým veřejným činitelům nebo 
osobám jednajícím z úřední moci a státním i nestátním činitelům i subjektům 
odpovědným za závažné porušování lidských práv;

2. zastává názor, že pronásledování, brutální činy a mezinárodní trestné činy namířené 
proti náboženským a etnickým menšinám představují válečné zločiny a zločiny proti 
lidskosti; zdůrazňuje, že osoby, které úmyslně, z etnických nebo náboženských důvodů, 
konspirují, plánují, podněcují, páchají nebo se pokoušejí páchat takové brutální činy 
nebo se na takových činech spolupodílejí či je podporují, by měly být předány 
spravedlnosti;

3. zdůrazňuje, že seznam okamžitých sankcí je důležitý pro zabezpečení účinného 
uplatňování unijního „zákona Magnitský“; vyzývá Radu, aby bezodkladně pokračovala 
v práci na této záležitosti; podtrhuje, že je důležité, aby Parlament hrál svou roli 
v kontrole tohoto budoucího režimu, zejména při stanovování kritérií pro zařazení na 
seznam a při provádění změn v seznamu;

4. je pevně přesvědčen, že takový režim by byl přínosným doplňkem ke stávajícím 
opatřením EU v oblasti lidských práv a zahraniční politiky a posílil by úlohu EU 
jakožto světového aktéra v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o boj proti 
beztrestnosti a podporu, kterou poskytuje obětem porušování lidských práv a obráncům 
lidských práv na celém světě;

5. zdůrazňuje, že díky tomuto režimu by mělo být možné uplatňovat omezující opatření, 
především zmrazení majetku nebo zákazy vstupu do EU, na jednotlivce nebo subjekty, 
které se dopustili závažného porušení či zneužití lidských práv nebo byli do takových 
činů zapojeni, napomáhali k nim, financovali je či k nim nějakým způsobem přispěli; 
naléhavě vyzývá, aby v zájmu napravení stávající situace byla v tomto smyslu 
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vypracována jasná definice rozsahu porušení;

6. trvá na tom, že rozhodnutí o zanesení jednotlivců či subjektů na seznam a o jejich 
vyškrtnutí ze seznamu by měla být založena na jasných a jednoznačných kritériích 
založených na důkazech a měla by být přímo spjata se spáchaným trestným činem, aby 
byl zaručen pečlivý soudní přezkum;

7. zdůrazňuje, že všechny členské státy musí uplatňování sankcí důsledně vykládat 
stejným způsobem; vyzývá členské státy, aby spolupracovaly na určení vhodných 
cílových osob, a to i prostřednictvím příslušných mechanismů Unie a předávání 
informací o osobách uvedených na sankčních seznamech a o důvodech k jejich 
důvodnému podezření, že tyto osoby závažným způsobem porušily lidská práva; 
zdůrazňuje, že v rámci tohoto režimu by měli být trestáni obchodníci s lidmi, kteří těží 
z migračních toků;

8. vítá návrh předsedy Komise odklonit se v Radě od jednomyslného hlasování při 
rozhodování o určitých oblastech SZBP, včetně lidských práv; je přesvědčen, že o 
tomto novém režimu sankcí by se mohlo rozhodovat tímto rozhodovacím postupem;

9. naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby zajistily plné dodržování rozhodnutí Rady o 
omezujících opatřeních přijímaných vůči jednotlivcům a subjektům v důsledku porušení 
lidských práv, zejména zmrazení majetku osob uvedených na seznamu a omezení 
přijímání osob na území dotčených států;

10. zdůrazňuje, že prvořadým cílem veškerého úsilí EU a jejích členských států o boj proti 
beztrestnosti by mělo být i nadále trestní stíhání pachatelů závažného porušování 
lidských práv prostřednictvím vnitrostátní nebo mezinárodní jurisdikce; vyzývá Radu, 
aby do režimu zahrnula i porušení přeshraničního rozsahu;

11. vyzývá Komisi, aby na posílení a monitorování zavedeného režimu vyčlenila dostatečné 
zdroje a odborníky a aby věnovala zvláštní pozornost zveřejňování seznamů v EU 
i dotčených zemích;

12. podporuje aktivisty z řad občanské společnosti, kteří usilují o vytvoření tohoto režimu, 
a vybízí k diskusi o případném vytvoření nezávislého poradního výboru na úrovni EU;

13. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám 
a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů 
a generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.


