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

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení požadující celoevropský mechanismus pro 
ukládání cílených sankcí vůči jednotlivcům, kteří se podílí na závažném porušování 
lidských práv, včetně usnesení z 11. března 2014 o celosvětovém vymýcení mučení1,

– s ohledem na prohlášení 25 Lisabonské smlouvy o potřebě zajistit právo jednotlivců či 
subjektů dotčených omezujícími opatřeními EU či opatřeními EU pro boj s terorismem 
na řádné soudní řízení,

– s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2015–
2019),

– s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v návaznosti na zasedání Rady pro 
zahraniční věci EU v prosinci 2018,

– s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 22. ledna 2019 
s názvem „Sergej Magnitský a co poté – boj proti beztrestnosti prostřednictvím cílených 
sankcí“,

– s ohledem na studii s názvem „Cílené sankce vůči jednotlivcům z důvodu závažného 
porušení lidských práv – dopad, trendy a vyhlídky na úrovni EU“, kterou zveřejnilo 
generální ředitelství pro vnější politiky dne 26. dubna 20182,

– s ohledem na iniciativu nizozemské vlády z listopadu 2018 na podporu globálního 
sankčního režimu EU zaměřeného na lidská práva,

– s ohledem na návrh různých skupin občanské společnosti ze dne 14. listopadu 2018 na 
Evropskou komisi pro zákaz vstupu z důvodu porušení lidských práv ,

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

A. vzhledem k tomu, že omezující opatření EU – známé spíše jako „sankce“ – se během 
posledních dvaceti let stala nedílnou součástí souboru nástrojů EU v oblasti vnějších 
vztahů, přičemž více než 40 různých omezujících opatření je v současné době zavedeno 
proti 34 zemím a mnohá z nich přímo provádějí rezoluce Rady bezpečnosti OSN;

1 Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 52.
2 Studie – „Cílené sankce vůči jednotlivcům z důvodu závažného porušení lidských práv – dopad, trendy a 
vyhlídky na úrovni EU“, Evropský parlament, generální ředitelství pro vnější politiky, Tematická sekce Vnější 
vztahy, 26. dubna 2018,



RE\1179359CS.docx 3/5 PE635.437v01-00

CS

B. vzhledem k tomu, že EU kromě sankcí vůči jednotlivým zemím nedávno zavedla 
horizontální omezující opatření proti šíření a používání chemických zbraní a rovněž 
zvláštní opatření pro boj s terorismem;

C. vzhledem k tomu, že stávající sankce EU cílí na státní i nestátní subjekty, jako je Dá’iš 
a al-Káida;

D. vzhledem k tomu, že odhadem dvě třetiny sankcí EU vůči jednotlivým zemím byly 
uvaleny za účelem podpory cílů v oblasti lidských práv a demokracie;

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzýval k zavedení globálního 
sankčního režimu EU zaměřeného na lidská práva (původně označovaného též jako 
„globální unijní seznam Magnitského“);

F. vzhledem k tomu, že sankční režimy proti konkrétním případům porušení lidských práv 
byly přijaty v několika zemích včetně USA, Kanady, Estonska, Litvy a Spojeného 
království; vzhledem k tomu, že právní předpisy Spojených států nestanovují žádný 
druh postupu pro soudní přezkum;

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

1. požaduje, aby byl rychle zaveden autonomní, flexibilní a reakceschopný celoevropský 
sankční režim umožňující zacílit na jednotlivce, kteří odpovídají za závažná porušení 
lidských práv po celém světě nebo se na něm podílejí;

2. je pevně přesvědčen, že tento režim by byl hodnotným doplňkem stávajícího souboru 
nástrojů v oblasti lidských práv a zahraniční politiky a posílil by postavení EU coby 
globálního aktéra v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o její podporu obětí a 
obránců lidských práv na celém světě;

3. je přesvědčen o potenciální účinnosti takového režimu a o jeho schopnosti ovlivnit 
chování dotčených jednotlivců a subjektů, jakož i o jeho možném odrazujícím účinku a 
symbolické hodnotě, a to vzhledem k tomu, že věnuje zvýšenou pozornost situacím, 
v nichž jsou aktivisté z řad demokratické opozice a obránci lidských práv v nebezpečí;

4. s opatrným optimismem sleduje předběžné diskuse, jež na toto téma probíhají na úrovni 
Rady; naléhavě vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku a její služby, aby k tomuto procesu zaujala 
konstruktivní a aktivní přístup, a očekává od ní, že bude pravidelně podávat zprávy o 
vývoji těchto diskusí;

5. zdůrazňuje, že tento režim by měl umožnit, aby byla přijímána omezující opatření, 
zejména zmrazení majetku a zákaz vstupu do EU, vůči jednotlivcům nebo subjektům, 
které odpovídají za plánování, řízení či provádění závažných porušení lidských práv, 
podílejí se na něm, napomáhají mu, financují jej nebo k němu přispívají; vyzývá Radu, 
aby do působnosti režimu zahrnula přeshraniční porušování lidských práv;
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6. trvá na tom, že je důležité, aby byl režim v souladu se stávajícími politikami EU a 
omezujícími opatřeními pro jednotlivé země a horizontálními omezujícími opatřeními a 
aby tyto politiky a tato opatření doplňoval; v této souvislosti trvá na tom, že tento nový 
režim by neměl nahradit působnost stávajících opatření pro jednotlivé země v oblasti 
lidských práv; dále se domnívá, že každý budoucí režim se musí vzájemně doplňovat a 
být v souladu se stávajícím mezinárodním rámcem pro sankce, zejména v souvislosti 
s Radou bezpečnosti OSN;

7. zdůrazňuje, že je třeba, aby byl režim právně podložený a aby plně odpovídal nejvyšším 
možným normám z hlediska ochrany a dodržování práv dotčených jednotlivců či 
subjektů na řádné soudní řízení; v této souvislosti trvá na tom, že rozhodnutí zapisovat 
na seznam a vyškrtávat z něj jednotlivce by měla být založena na jednoznačných 
kritériích, aby byl zaručen důkladný soudní přezkum;

8. zdůrazňuje, že trestní stíhání pachatelů hrubých porušení lidských práv prostřednictvím 
vnitrostátních nebo mezinárodních jurisdikcí by mělo být i nadále prvořadým cílem 
veškerého úsilí EU a jejích členských států o boj proti beztrestnosti; v této souvislosti 
připomíná základní povinnost států potrestat pachatele odpovědné za porušení lidských 
práv;

9. varuje, že politická legitimita režimu bude do značné míry záviset na schopnosti Rady 
přijímat zápisy na seznam pouze na základě otázek lidských práv, a nikoli na základě 
geostrategických či jiných otázek; v tomto ohledu vybízí Radu, aby zvážila, zda uplatnit 
hlasování kvalifikovanou většinou pro účely zavedení těchto zápisů na seznam;

10. domnívá se, že režim by měl umožnit zacílení na jednotlivce z řad státních i nestátních 
aktérů či subjektů;

11. očekává, že budoucí zápisy na seznam v rámci tohoto režimu budou založeny na 
pevných důkazech a výhradně na informacích z veřejně přístupných zdrojů, včetně 
zdrojů poskytnutých organizacemi občanské společnosti; předpokládá, že bude jasná a 
přímá souvislost mezi zápisem jednotlivce na seznam a jeho/jejím trestným činem;

12. domnívá se, že nový režim by se měl zaměřovat na pachatele s přímou a bezprostřední 
vazbou na trestný čin, jako jsou například jednotlivci z řad bezpečnostních složek nebo 
soudů, avšak v příslušných případech by měl umožnit, aby byli na seznam zařazeni 
rovněž jednotlivci z nejvyšší úrovně linie velení;

13. je přesvědčen, že by měl být upřednostněn úzký rozsah porušování lidských práv, jako 
je přímé zapojení do případů mučení, násilného zmizení, obchodování s lidmi a věznění 
z politických důvodů; požaduje, aby v rámci tohoto sankčního režimu byli posuzováni i 
jednotlivci zapojení do obchodních operací, které přímo přispívají k závažnému 
porušování lidských práv například obchodováním se zbraněmi, jež podněcuje 
konflikty, rozsáhlým zabíráním půdy nebo ekocidou;

14. vyzývá členské státy, aby zajistily řádné provádění a prosazování tohoto sankčního 
režimu ihned po jeho zavedení; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a 
Komisi, aby vyčlenily odpovídající prostředky a odborné znalosti na sledování 
provádění nově zavedeného režimu a aby věnovaly zvláštní pozornost komunikaci 
s veřejností o zápisech na seznam, a to v EU i v dotčených zemích;
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15. požaduje, aby byl mandát evropského veřejného ochránce práv rozšířen na sankční 
režimy EU, včetně sankčního režimu zaměřeného na lidská práva, nebo aby byl 
případně zřízen specializovaný úřad veřejného ochránce práv EU pro sankce;

16. trvá na tom, aby Parlament prováděl důkladnou kontrolu činností Rady v rámci tohoto 
budoucího režimu, zejména pokud jde o vymezení a změny kritérií pro zápis na seznam 
a o úpravy těchto zápisů;

17. oceňuje vytrvalé úsilí občanských aktivistů o podporu zavedení sankcí zaměřených na 
jednotlivé pachatele; doporučuje zřízení poradního výboru na úrovni EU složeného 
z odborníků a zástupců občanské společnosti, který by přispěl k probíhající diskusi 
Rady o budoucím sankčním režimu zaměřeném na lidská práva; trvá na tom, aby se 
úzká spolupráce s tímto výborem stala pevnou součástí každého budoucího režimu;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení 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.


