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Резолюция на Европейския парламент относно европейски режим на санкции за 
нарушения на правата на човека
(2019/2580(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции, в които призовава за механизъм на 
ЕС за налагане на целенасочени санкции срещу физически лица, замесени в тежки 
нарушения на правата на човека, включително тази от 11 март 2014 г. относно 
премахването на изтезанията в световен мащаб1,

– като взе предвид Декларация № 25 от Договора от Лисабон относно 
необходимостта от гарантиране на правото на справедлив процес за лицата или 
субектите, засегнати от ограничителни мерки на ЕС или от мерките на ЕС в 
борбата срещу тероризма,

– като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията за периода 2015 — 2019 г.,

– като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) от 10 декември 2018 г. след Съвета на ЕС по външни работи,

– като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
от 22 януари 2019 г. относно случая със Сергей Магнитски и след него – борба с 
безнаказаността чрез целенасочени санкции,

– като взе предвид проучването, озаглавено „Целенасочени санкции срещу лица въз 
основа на тежки нарушения на правата на човека – въздействие, тенденции и 
перспективи на равнището на ЕС“, публикувано от Генералната дирекция по 
външни политики на ЕС на 26 април 2018 г.2,

– като взе предвид инициативата на правителството на Нидерландия от ноември 
2018 г. в подкрепа на глобален режим на ЕС за санкции за нарушения на правата 
на човека,

– като взе предвид предложението на различни групи на гражданското общество от 
14 ноември 2018 г. за Европейска комисия за забрана на влизането във връзка с 
нарушения на правата на човека,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1 OВ C 378, 9.11.2017 г., стр. 52.
2 Проучване — „Целенасочени санкции срещу лица въз основа на тежки нарушения на правата на човека 
– въздействие, тенденции и перспективи на равнището на ЕС“, Европейски парламент, Генерална 
дирекция по външни политики на ЕС, Тематичен отдел по външни отношения, 26 април 2018 г.
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A. като има предвид, че ограничителните мерки на ЕС – по-известни като санкции – 
през последните две десетилетия се превърнаха в неразделна част от набора от 
инструменти на външните отношения на ЕС, с над 40 различни ограничителни 
мерки, прилагани понастоящем срещу 34 държави, като много от тях пряко 
прилагат резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

Б. като има предвид, че в допълнение към специфичните за  конкретните държави 
санкции, ЕС наскоро въведе хоризонтални ограничителни мерки срещу 
разпространението и използването на химически оръжия, както и специфични 
мерки за борба с тероризма;

В. като има предвид, че съществуващите санкции на ЕС са насочени както към 
държавни, така и към недържавни субекти, като Даиш и Ал-Кайда;

Г. като има предвид, че по оценки около две трети от специфичните за конкретни 
държави санкции са наложени в подкрепа на цели, свързани с правата на човека и 
демокрацията;

Д. като има предвид, че Европейският парламент многократно е призовавал за 
създаването на глобален режим на санкции на ЕС във връзка с правата на човека 
(който първоначално беше наричан и глобален списък „Магнитски“ на ЕС);

Е. като има предвид, че санкции, конкретно основани на правата на човека, са 
приети от няколко държави, включително САЩ, Канада, Естония, Литва и 
Обединеното кралство; като има предвид, че законодателството на САЩ не 
предвижда никакъв вид процес на съдебен контрол;

Ж. като има предвид, че през ноември 2018 г. нидерландското правителство даде 
начало на обсъждане между държавите–членки на ЕС, относно политическата 
възможност за целенасочен режим на санкции в областта на правата на човека на 
равнището на ЕС; като има предвид, че предварителните обсъждания 
продължават на равнището на работна група в рамките на Съвета;

1. призовава за бързото установяване на автономен, гъвкав и реактивен режим на 
санкциите, обхващащ целия ЕС, който би позволил предприемането на мерки 
срещу лицата, които носят отговорност или участват в тежки нарушения на 
правата на човека и злоупотреби навсякъде по света;

2. твърдо вярва, че подобен режим би бил ценно допълнение към съществуващите 
инструменти на ЕС в областта на правата на човека и външната политика и би 
засилил ролята на ЕС като глобален фактор в областта на правата на човека, по-
специално в подкрепата на ЕС за жертвите и за защитниците на правата на човека 
по целия свят;

3. е убеден в потенциалната ефективност на такъв режим и в способността му да 
оказва влияние върху поведението на засегнатите лица и субекти, както и върху 
неговия потенциален възпиращ ефект и символична стойност, като се обръща все 
по-голямо внимание на ситуациите, в които демократични опозиционни 
активисти и защитници на правата на човека са изложени на опасност;
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4. наблюдава с предпазлив оптимизъм предварителните обсъждания, проведени на 
равнището на Съвета по този въпрос; настоятелно призовава ЗП/ВП и съответните 
служби да възприемат конструктивен и проактивен подход към този процес и 
очаква тя да докладва редовно относно напредъка на посочените обсъждания;

5. подчертава, че този режим следва да позволи предприемането на ограничителни 
мерки, в частност замразяване на активи и забрани за влизане в ЕС, срещу лица 
или образувания, които носят отговорност за или участват във, или подпомагат, 
финансират или допринасят за планирането, насочването или извършването на 
тежки нарушения на правата на човека или злоупотреби; призовава Съвета да 
включи трансграничните нарушения в обхвата на режима;

6. настоява, че е важно режимът  да бъде съгласуван със и да допълва 
съществуващите политики на ЕС и съществуващите специфични за всяка държава 
и хоризонтални ограничителни мерки; в тази връзка настоява, че този нов режим 
на санкции не следва да заменя обхвата по отношение на правата на човека на 
настоящите специфични за отделните държави мерки; счита също така, че всеки 
бъдещ режим трябва да бъде изцяло допълващ и съвместим със съществуващата 
международна рамка относно санкциите, по-специално по отношение на Съвета 
за сигурност на ООН;

7. подчертава, че е необходимо този режим да бъде правно издържан и в пълно 
съответствие с възможно най-високите стандарти по отношение на защитата и 
спазването на правата за справедлив процес на съответните лица или образувания; 
настоява във връзка с това, че решенията за включване и изключване на лица в 
списъка следва да се основават на ясни и отчетливи критерии, за да се гарантира 
щателен съдебен контрол;

8. подчертава, че наказателното преследване на извършителите на тежки нарушения 
на правата на човека чрез национални или международни юрисдикции следва да 
остане основната цел на всички усилия, предприети от ЕС и държавите членки с 
цел борба с безнаказаността; във връзка с това припомня основната отговорност 
на държавите да търсят отговорност от извършителите на нарушения на правата 
на човека;

9. предупреждава, че политическата легитимност на режима ще зависи до голяма 
степен от способността на Съвета да приема списъци единствено въз основа на 
съображения, свързани с правата на човека, а не по геостратегически или други 
съображения; насърчава Съвета във връзка с това да разгледа възможността за 
прилагане на гласуване с квалифицирано мнозинство за целите на изготвянето на 
подобни списъци;

10. счита, че режимът следва да дава възможност за предприемане на мерки, както от 
държавни, така и от недържавни участници или субекти;

11. очаква бъдещите списъци, изготвени в съответствие с режима, да се основават на 
твърди доказателства и изключително на информация с отворен източник, 
включително информация, предоставена от организации на гражданското 
общество; очаква наличието на ясна и пряка връзка между включването на дадено 
лице в списъка и неговото престъпление;



RE\1179359BG.docx 5/5 PE635.437v01-00

BG

12. счита, че новият режим следва да се съсредоточи върху извършителите с пряка и 
непосредствена връзка с престъплението, като например лица от силите за 
сигурност или съдебната система, но също така да позволява включването в 
списъка на лица от най-високото равнище на командната верига, когато е 
уместно;

13. счита, че следва да се даде приоритет на тесен кръг нарушения, като например 
пряко участие в изтезания, принудително изчезване, трафик на хора и лишаване 
от свобода по политически причини; призовава лицата, участващи в бизнес 
операции, които пряко допринасят за тежки нарушения на правата на човека, като 
например нарушения, произтичащи от сделки за оръжия, които подклаждат 
конфликти, широко разпространено заграбване на земя или унищожаване на 
природата, също да бъдат взети предвид в рамките на този режим на санкции;

14. призовава държавите членки да гарантират правилното прилагане и изпълнение 
на режима на санкции, след като той бъде въведен; призовава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията, от своя страна, да предоставят 
подходящи ресурси и експертен опит за мониторинг на прилагането на 
нововъведения режим, както и да обърнат специално внимание на публичното 
оповестяване на списъците както в ЕС, така и в засегнатите държави;

15. призовава мандатът на Европейския омбудсман да бъде разширен, така че да 
включва режимите на санкции на ЕС, включително относно правата на човека, 
или — като алтернатива — да бъде създаден специален омбудсман на ЕС по 
въпросите на санкциите;

16. настоява Парламентът да упражнява внимателен контрол върху действията на 
Съвета в рамките на бъдещия режим, по-специално що се отнася до определянето 
и промяната на критериите за включването в списък и изменението на тези 
списъци;

17. отчита неуморните усилия на активисти от гражданското общество в подкрепа на 
въвеждането на санкции, насочени срещу отделни извършители; препоръчва 
създаването на консултативен комитет на равнището на ЕС, съставен от експерти 
и представители на гражданското общество, който да допринася за текущите 
обсъждания в Съвета относно бъдещ режим на санкции в областта на правата на 
човека; настоява тясното сътрудничество с този комитет да бъде заложено във 
всеки бъдещ режим;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
правителствата и парламентите на държавите–членки на ЕС, генералния секретар 
на ООН, както и генералния секретар на Съвета на Европа.


