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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego systemu sankcji za 
naruszenia praw człowieka
(2019/2580(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje zawierające apel o ogólnounijny 
mechanizm nakładania ukierunkowanych sankcji na osoby winne poważnych naruszeń 
praw człowieka, w tym rezolucję z 11 marca 2014 r. w sprawie wykorzenienia tortur na 
świecie1,

– uwzględniając deklarację nr 25 do Traktatu z Lizbony w sprawie konieczności 
zapewnienia praw procesowych osobom lub podmiotom objętym środkami 
ograniczającymi UE lub środkami UE mającymi na celu zwalczanie terroryzmu,

– uwzględniając strategiczne ramy UE i Plan działania UE dotyczący praw człowieka i 
demokracji (2015-2019),

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (VP/HR) wydane po 
posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE w grudniu 2018 r.,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 22 stycznia 
2019 r. w sprawie Siergieja Magnickiego oraz przeciwdziałania bezkarności dzięki 
ukierunkowanym sankcjom,

– uwzględniając analizę pt. „Ukierunkowane sankcje przeciwko osobom fizycznym z 
powodu poważnych naruszeń praw człowieka – skutki, tendencje i perspektywy na 
szczeblu UE”, opublikowaną 26 kwietnia 2018 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki 
Zewnętrznej2,

– uwzględniając inicjatywę rządu holenderskiego z listopada 2018 r. w kwestii wsparcia 
globalnego reżimu sankcji UE wymierzonego w podmioty naruszające prawa 
człowieka,

– uwzględniając wniosek z 14 listopada 2018 r. wystosowany przez różne grupy 
społeczeństwa obywatelskiego dotyczący europejskiej komisji ds. zakazu wjazdu z 
powodu naruszeń praw człowieka,

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że przez ostatnie dwadzieścia lat unijne środki ograniczające – zwane 

1 Dz.U. C 378 z 9.11.2017, s. 52.
2 Analiza pt. „Ukierunkowane sankcje przeciwko osobom fizycznym z powodu poważnych naruszeń praw 
człowieka – skutki, tendencje i perspektywy na szczeblu UE”, Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. 
Polityki Zewnętrznej, Departament Tematyczny ds. Stosunków Zewnętrznych, 26 kwietnia 2018 r.
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powszechnie sankcjami – stały się nieodłączną częścią zestawu narzędzi używanych 
przez UE w stosunkach zewnętrznych oraz że obecnie w mocy jest 40 różnych środków 
wymierzonych w 34 państwa, a wiele z nich służy do bezpośredniego wdrażania 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ;

B. mając na uwadze, że oprócz sankcji wymierzonych w poszczególne kraje UE 
wprowadziła niedawno horyzontalne środki ograniczające, które mają przeciwdziałać 
rozprzestrzenianiu i wykorzystywaniu broni chemicznej, a także szczególne środki 
mające na celu zwalczanie terroryzmu;

C. mając na uwadze, że istniejące sankcje UE są wymierzone zarówno w podmioty 
państwowe, jak i niepaństwowe, takie jak Daisz i Al-Kaida;

D. mając na uwadze, że szacuje się, iż dwie trzecie sankcji UE wymierzonych w 
poszczególne kraje nałożono z myślą o osiągnięciu celów związanych z prawami 
człowieka i demokracją;

E. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do ustanowienia 
unijnego globalnego systemu sankcji w zakresie praw człowieka (początkowo zwanego 
również unijną globalną listą Magnickiego);

F. mając na uwadze, że w kilku krajach, w tym również w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Estonii, na Litwie i w Zjednoczonym Królestwie, przyjęto reżimy sankcji 
związane z prawami człowieka; mając na uwadze, że ustawodawstwo Stanów 
Zjednoczonych w ogóle nie przewiduje kontroli sądowej;

G. mając na uwadze, że w listopadzie 2018 r. rząd Holandii zainicjował wśród państw 
członkowskich UE dyskusję na temat politycznej zasadności ogólnounijnego reżimu 
ukierunkowanych sankcji za naruszenia praw człowieka; mając na uwadze, że trwają 
wstępne dyskusje na szczeblu grupy roboczej Rady;

1. wzywa do bezzwłocznego ustanowienia niezależnego, elastycznego i reaktywnego 
ogólnounijnego reżimu sankcji, który umożliwiłby ukierunkowanie ich na osoby 
odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka i nadużycia na całym świecie;

2. wyraża przekonanie, że reżim taki stanowiłby cenne uzupełnienie istniejącego zestawu 
instrumentów wykorzystywanych przez UE w dziedzinie praw człowieka i polityki 
zagranicznej oraz wzmocniłby rolę UE jako globalnego podmiotu broniącego praw 
człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o udzielanie wsparcia ofiarom nadużyć i obrońcom 
praw człowieka na całym świecie;

3. jest przekonany o potencjalnej skuteczności takiego reżimu i jego zdolności do 
wywierania wpływu na zachowanie konkretnych osób i podmiotów, a także o jego 
potencjalnym skutku odstraszającym i wartości symbolicznej dzięki skierowaniu 
większej uwagi na sytuacje, w których działacze opozycji i obrońcy praw człowieka 
znajdują się w niebezpieczeństwie;

4. z ostrożnym optymizmem odnotowuje wstępne dyskusje na ten temat podjęte na 
szczeblu Rady; wzywa VP/HR i jej służby do przyjęcia konstruktywnego i 
proaktywnego podejścia do tego procesu oraz oczekuje, że będzie ona regularnie 
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informować o postępach tych rozmów;

5. podkreśla, że reżim powinien umożliwiać stosowanie środków ograniczających, w 
szczególności zamrożenia aktywów i zakazów wjazdu do UE, skierowanych przeciwko 
osobom lub podmiotom, które są odpowiedzialne za planowanie, kierowanie lub 
zlecanie poważnego łamania lub naruszania praw człowieka, uczestniczą w tym 
procederze, finansują go lub przyczyniają się do jego planowania; wzywa Radę do 
uwzględnienia w ramach reżimu naruszeń transgranicznych;

6. kładzie nacisk na to, że reżim powinien być spójny z istniejącymi strategiami 
politycznymi UE oraz z istniejącymi krajowymi i horyzontalnymi środkami 
ograniczającymi, oraz że powinien je uzupełniać; w związku z tym kładzie nacisk na to, 
że nowy reżim nie powinien zastępować komponentu praw człowieka w 
obowiązujących środkach krajowych; ponadto uważa, że wszelkie przyszłe reżimy 
muszą być w pełni komplementarne i spójne z istniejącymi międzynarodowymi ramami 
dotyczącymi sankcji, w szczególności w odniesieniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ;

7. podkreśla, że system musi być zgodny z prawem i w pełni zgodny z najwyższymi 
możliwymi standardami w zakresie ochrony i przestrzegania praw procesowych osób 
lub podmiotów, których dotyczy; w związku z tym zaznacza, że decyzje o umieszczaniu 
osób w wykazie lub wykreślaniu ich z wykazu powinny opierać się na jasnych i 
specyficznych kryteriach, aby zagwarantować rzetelną kontrolę sądową;

8. podkreśla, że ściganie sprawców poważnych naruszeń praw człowieka, za 
pośrednictwem krajowych lub międzynarodowych jurysdykcji, powinno pozostać 
podstawowym celem wszystkich wysiłków na rzecz zwalczania bezkarności 
podejmowanych przez UE i państwa członkowskie; przypomina w związku z tym, że to 
na państwach spoczywa główna odpowiedzialność za pociągnięcie sprawców do 
odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka;

9. ostrzega, że legitymacja polityczna reżimu będzie w dużym stopniu uzależniona od 
zdolności Rady do przyjęcia wykazów wyłącznie w oparciu o względy związane z 
prawami człowieka, a nie o względy geostrategiczne lub inne; w związku z tym zachęca 
Radę, by w celu sporządzenia takich wykazów, rozważyła zastosowanie głosowania 
większością kwalifikowaną;

10. uważa, że reżim powinien umożliwiać ukierunkowanie sankcji na konkretne osoby, 
zarówno na podmioty państwowe, jak i niepaństwowe;

11. oczekuje, że przyszłe wykazy w ramach reżimu będą oparte na twardych dowodach i 
wyłącznie na informacjach ze źródeł otwartych, w tym informacjach dostarczanych 
przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego; oczekuje wyraźnego i bezpośredniego 
powiązania między wpisaniem danej osoby do wykazu a jej działalnością przestępczą;

12. uważa, że w nowym reżimie należy skoncentrować się na sprawcach bezpośrednio 
powiązanych z przestępczością, takich jak przedstawiciele sił bezpieczeństwa lub 
sądownictwa, ale również, w stosownych przypadkach, umożliwiać umieszczenie w 
wykazie osób z najwyższego szczebla łańcucha dowodzenia;

13. uważa, że należy nadać priorytet wąskiemu zakresowi naruszeń, takich jak bezpośrednie 
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zaangażowanie w akty tortur, wymuszone zaginięcia, handel ludźmi i więzienie z 
powodów politycznych; wzywa do uwzględnienia w tym reżimie sankcji wobec osób 
zaangażowanych w działalność gospodarczą, która bezpośrednio przyczynia się do 
poważnych naruszeń praw człowieka, takich jak te wynikające z napędzającego 
konflikty handlu bronią, powszechnego zawłaszczania gruntów lub ludobójstwa;

14. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia właściwego wdrożenia i egzekwowania 
reżimu sankcji po jego ustanowieniu; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) i Komisję, aby ze swej strony przeznaczyły odpowiednie zasoby i wiedzę 
fachową na monitorowanie wdrażania nowo ustanowionego reżimu oraz zwróciły 
szczególną uwagę na publiczne informowanie o wykazach zarówno w UE, jak i w 
krajach, których to konkretnie dotyczy;

15. wzywa do rozszerzenia uprawnień Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na 
reżimy sankcji UE, w tym dotyczące praw człowieka lub o ustanowienie specjalnego 
unijnego urzędu rzecznika praw obywatelskich;

16. domaga się, by Parlament przeprowadził ścisłą kontrolę działań Rady w ramach tego 
przyszłego reżimu, w szczególności w odniesieniu do określania i modyfikacji 
kryteriów umieszczania w wykazie oraz do zmiany tych wykazów;

17. wyraża uznanie dla niestrudzonych wysiłków podejmowanych przez działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz wprowadzenia sankcji ukierunkowanych na 
poszczególnych sprawców; zaleca utworzenie na szczeblu UE komitetu doradczego 
złożonego z ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, który wniesie 
wkład w toczące się w Radzie dyskusje na temat przyszłego reżimu sankcji dotyczących 
praw człowieka; nalega, aby do przyszłego reżimu włączyć ścisłą współpracę z tym 
komitetem;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, 
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Sekretarzowi 
Generalnemu Rady Europy.


