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Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamo Eiropas 
sankciju režīmu
(2019/2580(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas, kurās ir prasīts ieviest ES mēroga 
mehānismu, ar ko nosaka mērķtiecīgas sankcijas pret personām, kuras ir iesaistītas 
smagu cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā, jo īpaši 2014. gada 2. aprīļa ieteikumu 
Padomei par kopēju vīzu izdošanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, 
kuras ir iesaistītas Sergeja Magņitska lietā1,

– ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. februāra rezolūciju par stāvokli Čečenijā un 
Oyub Titiev lietu2, 

– ņemot vērā 2019. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli ES un Krievijas politiskajās 
attiecībās3,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 12. decembra rezolūciju par 2017. gada ziņojumu 
par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā4,

– ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 13. septembra rezolūciju par korupciju un 
cilvēktiesībām trešās valstīs5,

– ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 4. februāra rezolūciju par tā dēvētās ISIS/Daesh 
veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu6,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Juridiskās un cilvēktiesību 
komitejas 2018. gada 30. oktobra ziņojumu „Sergejs Magņitskis un citi — cīņa pret 
nesodāmību, nosakot mērķtiecīgas sankcijas”,

– ņemot vērā ierobežojošo pasākumu īstenošanas un izvērtēšanas pamatnostādnes, kuras 
Padome pieņēma 2003. gadā un pārskatīja un atjaunināja 2005., 2009. 2012. un 
2017. gadā,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās 
un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 10. decembra deklarāciju ES 
vārdā par cilvēktiesību dienu,

– ņemot vērā paziņojumu sakarā ar priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2018. gada 
12. septembra runu par stāvokli Savienībā, kurā dalībvalstīm ir ierosināts atsevišķās ES 
KĀDP jomās izmantot kvalificēta vairākuma balsojumu, piemērojam gadījumos, kad 

1 OV C 408, 30.11.2017., 43. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0115.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0157.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0515.
5 OV C 337, 20.9.2018., 82. lpp.
6 OV C 35, 31.1.2018., 77. lpp.
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tiek kolektīvi reaģēts uz cilvēktiesību pārkāpumiem un piemērotas efektīvas sankcijas,

– ņemot vērā 2018. gada aprīļa pētījumu „Mērķtiecīgas sankcijas pret personām sakarā ar 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem — ietekme, tendences un perspektīvas ES 
līmenī”,

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra priekšlikumu izveidot Eiropas komisiju, kas 
noteiktu ieceļošanas aizliegumus cilvēktiesību pārkāpumu dēļ,

– ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumu Eiropas līmenī noteikt cilvēktiesību 
pārkāpumu sankciju režīmu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļas 2. nodaļu attiecībā uz 
sankciju noteikšanu saskaņā ar KĀDP,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 215. pantu par sankciju 
noteikšanu gan pret trešām valstīm, gan pret personām, grupām un nevalstiskām 
struktūrām,

– ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A. tā kā sankcijas ir būtisks KĀDP nolīguma līdzeklis; tā kā pēdējās divās desmitgadēs 
sankcijas ir kļuvušas par ES ārējo attiecību instrumentu neatņemamu daļu un pašlaik 
pret 34 valstīm ir ieviesti vairāk nekā 40 dažādi ierobežojoši pasākumi; tā kā apmēram 
divas trešdaļas no ES konkrētām valstīm paredzētajām sankcijām ir noteiktas, atbalstot 
cilvēktiesību un demokrātijas mērķus;

B. tā kā ar sankcijām tiecas panākt izmaiņas politikā vai to personu rīcībā, pret kurām vērš 
sankcijas, lai sekmētu KĀDP mērķu sasniegšanu. tā kā viens no KĀDP galvenajiem 
mērķiem ir attīstīt un stiprināt demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanu;

C. tā kā sankcijas ir izstrādātas tā, lai mazinātu negatīvās sekas indivīdiem, kuri nav 
atbildīgi par politikas virzieniem vai darbībām, kuru dēļ tās ir noteiktas, jo īpaši uz 
vietējiem civiliedzīvotājiem un likumīgām darbībām attiecīgajā valstī vai ar attiecīgo 
valsti;

D. tā kā visas ES noteiktās sankcijas pilnībā atbilst pienākumiem, kas ir noteikti saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām, tostarp tiem, kas attiecas uz cilvēktiesībām un 
pamatbrīvībām. tā kā sankcijas būtu regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu, ka ar to 
palīdzību var sasniegt izvirzītos mērķus;

E. tā kā papildus konkrētām valstīm noteiktām sankcijām, kuru mērķis ir rosināt pārmaiņas 
valstu rīcībā, ES nesen ir ieviesusi ierobežojošus pasākumus arī pret ķīmisko ieroču 
izplatīšanu un izmantošanu un kiberuzbrukumiem, kā arī īpašus terorisma apkarošanas 
pasākumus;

F. tā kā Igaunija, Latvija, Lietuva, Apvienotā Karaliste, Kanāda un Amerikas Savienotās 
Valstis ir pieņēmušas t. s. Magņitska likumus, kas šo valstu valdībām dod iespēju 
noteikt mērķtiecīgas sankcijas, piemēram, vīzu izsniegšanas aizliegumu un aktīvu 
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iesaldēšanu, pret personām, kas ir veikušas nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, un 
personām, kas no tā gūs labumu; tā kā Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis noteikt 
ES Magņitska cilvēktiesību sankciju režīmu;

G. tā kā pieņemtie “Magņitska likumi” neaprobežojas tikai ar personām no konkrētām 
valstīm vai personām, attiecībā uz kurām ir konstatēts, ka viņas ir iesaistītas konkrētu 
noziedzīgu nodarījumu veikšanā, bet arī uz ikvienu un visiem, kas ir izdarījuši smagus 
cilvēktiesību pārkāpumus un ir palikuši nesodīti;

H. tā kā dažu valstu tiesībaizsardzības iestādes nav spējušas saukt pie atbildības kriminālu 
pārkāpumu izdarītājus; tā kā šādos gadījumos ļoti efektīvs būtu ES S. Magņitska akts, 
kas ietvertu mērķtiecīgas sankcijas un tiktu administrētu pienācīgā veidā;

I. tā kā 2018. gada novembrī Nīderlandes valdība uzsāka ES dalībvalstu diskusiju par 
politisko iespēju ES līmenī attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem īstenot mērķtiecīgu 
sankciju režīmu; tā kā Padomes darba grupas līmenī turpinās sākotnējas diskusijas,

1. asi nosoda jebkādus visā pasaulē izdarītus cilvēktiesību pārkāpumus; mudina Komisiju 
un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) līdz pašreizējā sasaukuma termiņa beigām 
izstrādāt ES Magņitska akta priekšlikumu, pamatojoties uz kuru, varētu noteikt vīzu 
izsniegšanas aizliegumus un piemērot mērķtiecīgas sankcijas, piemēram, bloķēt 
īpašumu un citādas tiesības uz īpašumu, kas atrodas ES jurisdikcijā, attiecinot to uz 
atsevišķām valsts amatpersonām vai personām, kuras rīkojas oficiālā statusā, kā arī 
valstiskiem un nevalstiskiem dalībniekiem un organizācijām, kas ir atbildīgas par 
smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

2. pauž viedokli, ka vajāšana, zvērības un starptautiskie noziegumi, kas ir pastrādāti pret 
reliģiskām un etniskām minoritātēm, ir pielīdzināti kara noziegumiem un noziegumiem 
pret cilvēci; uzsver, ka tie, kas mērķtiecīgi etnisku vai reliģisku apsvērumu dēļ organizē 
sazvērestības, plāno, kūda, izdara vai mēģina izdarīt, ir līdzzinātāji zvērībās vai atbalsta 
tās, ir jāsauc pie atbildības;

3. uzsver, ka ir svarīgi izveidot tūlītēju sankciju sarakstu, lai nodrošinātu efektīvu ES 
Magņitska akta īstenošanu; atkārtoti aicina Padomi nekavējoties turpināt darbu pie šā 
jautājuma; uzsver, cik svarīga ir Parlamenta loma šī nākotnes režīma pārbaudīšanā, jo 
īpaši nosakot iekļaušanas sarakstā un šo sarakstu grozīšanas kritērijus;

4. ir stingri pārliecināts, ka šāds režīms būtu vērtīgs ES pašreizējo cilvēktiesību un 
ārpolitikas instrumentu klāsta papildinājums un nostiprinātu ES lomu, ko tā pilda kā 
globāls cilvēktiesību rīcībspēks, jo īpaši cīnoties pret nesodāmību un atbalstot 
vardarbības upurus un cilvēktiesību aizstāvjus visā pasaulē;

5. uzsver, ka saskaņā ar šo režīmu būtu jāļauj veikt ierobežojošus pasākumus, jo īpaši 
paredzot aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu ES, kas ir jānosaka pret 
personām vai struktūrām, kas ir atbildīgas par smagu cilvēktiesību pārkāpumu un 
ļaunprātību plānošanu, vadīšanu vai pasūtīšanu vai ir iesaistītas minēto darbību veikšanā 
vai arī palīdz tās veikt, tās finansē vai tās atbalsta; šajā sakarībā mudina noteikt skaidru 
pārkāpumu jomas definīciju, lai labotu pašreizējo situāciju;

6. uzstāj, ka lēmumi par personu vai struktūru iekļaušanu sarakstā un svītrošanu no tā būtu 
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jāpamato ar skaidriem un konkrētiem uz pierādījumiem balstītiem kritērijiem un tajos ir 
jāuzrāda tieša saikne ar izdarīto noziegumu, lai garantētu rūpīgu izskatīšanu tiesā;

7. uzsver, ka visām dalībvalstīm sankciju piemērošana ir jāinterpretē vienādi; aicina 
dalībvalstis savstarpēji sadarboties, lai noteiktu personas, kurām sankcijas būtu 
piemērojamas, tostarp izmantot attiecīgos Savienības mehānismus, un apmainīties ar 
informāciju par personām, kas jau ir iekļautas sankciju sarakstos, kā arī ar informāciju, 
balstoties uz kuru, var gūt pamatotu pārliecību, ka šīs personas ir atbildīgas par 
nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem; uzsver, ka saskaņā ar šādu režīmu būtu jāsoda 
arī cilvēku tirgotāji, kas gūst peļņu no migrācijas plūsmām;

8. atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja priekšlikumu panākt ko vairāk kā vienprātību 
Padomes lēmumu pieņemšanā attiecībā uz KĀDP konkrētām jomām, tostarp 
cilvēktiesību jautājumiem; uzskata, ka šādu lēmumu pieņemšanas procesu varētu 
piemērot šim jaunajam sankciju režīmam;

9. mudina visas dalībvalstis nodrošināt pilnīgu to lēmumu ievērošanu, ar kuriem Padome 
ir pieņēmusi ierobežojošus pasākumus pret personām un struktūrām, un jo īpaši 
attiecībā uz sarakstā iekļauto personu aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas to attiecīgajās 
teritorijās ierobežošanu cilvēktiesību pārkāpumu dēļ;

10. uzsver, ka ES un dalībvalstu visu centienu galvenajam mērķim cīņā pret nesodāmību arī 
turpmāk vajadzētu būt valstu vai starptautisku tiesu iestāžu īstenotai kriminālvajāšanai 
pret tiem, kas ir vainīgi rupjos cilvēktiesību pārkāpumos; aicina Padomi šajā režīmā 
iekļaut pārrobežu pārkāpumus;

11. aicina Komisiju paredzēt pietiekami daudz resursu un ekspertu, lai ieviestu un 
uzraudzītu šo režīmu, kad tas būs ieviests, kā arī īpašu uzmanību pievērst gan ES, gan 
attiecīgo valstu sabiedrības informēšanai par sarakstiem;

12. atbalsta pilsoniskās sabiedrības aktīvistu centienus izveidot šādu režīmu un mudina 
diskutēt par priekšlikumu, iespējams, izveidot neatkarīgu ES līmeņa padomdevēju 
komiteju;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram un Eiropas 
Padomes ģenerālsekretāram.


