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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, в частност препоръката си до Съвета от 2 април 
2014 г. за установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, 
замесени в случая със Сергей Магнитски1,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно положението в 
Чечения и случая на Оюб Титиев2, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2019 г. относно състоянието на 
политическите отношения между ЕС и Русия3,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно годишния 
доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и 
политиката на Европейския съюз в тази област4,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно корупцията и 
правата на човека в трети държави5,

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2016 г. относно систематичното 
масово избиване на религиозните малцинства от страна на т. нар. „ИДИЛ/Даиш“6,

– като взе предвид доклада от 30 октомври 2018 г. на комисията по правни въпроси 
и правата на човека към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, 
озаглавен „Сергей Магнитски и след него – борба с безнаказаността чрез 
целенасочени санкции“,

– като взе предвид Насоките за прилагане и оценка на ограничителните мерки, 
приети от Съвета през 2003 г. и преразгледани и актуализирани през 2005 г., 
2009 г., 2012 г. и 2017 г.,

– като взе предвид изявлението от 10 декември 2018 г. на заместник-председателя 
на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност от името на ЕС във връзка с Деня на правата на 

1 ОВ C 408, 30.11.2018 г., стр. 43.
2 Приети текстове, P8_TA(2019)0115.
3 Приети текстове, P8_TA(2019)0157.
4 Приети текстове, P8_TA(2018)0515
5 ОВ C 337, 20.9.2018 г, стр. 82.
6 ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 77.
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човека,

– като взе предвид изявлението, направено от председателя на Комисията Жан-
Клод Юнкер на 12 септември 2018 г. в рамките на своята реч за състоянието на 
Съюза, в което се предлага държавите членки да прилагат гласуване с 
квалифицирано мнозинство в някои области на ОВППС на ЕС, като например 
колективната реакция по отношение на нарушения на правата на човека и 
прилагането на ефективни санкции,

– като взе предвид своето проучване от април 2018 г., озаглавено „Целенасочени 
санкции срещу лица въз основа на тежки нарушения на правата на човека – 
въздействие, тенденции и перспективи на равнище ЕС“,

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

– като взе предвид предложението на правителството на Нидерландия за режим на 
санкции в областта на правата на човека на европейско равнище,

– като взе предвид дял V, глава 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) относно 
приемането на санкции в рамките на ОВППС,

– като взе предвид член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) относно приемането на санкции както срещу трети държави, така и срещу 
физически лица, групи и недържавни образувания,

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

А. като има предвид, че санкциите са основен инструмент на ОВППС; като има 
предвид, че санкциите през последните две десетилетия се превърнаха в 
неразделна част от набора от инструменти на външните отношения на ЕС, с над 
40 различни ограничителни мерки, приложени понастоящем срещу 34 държави; 
като има предвид, че около две трети от специфичните за конкретни държави 
санкции са наложени в подкрепа на цели, свързани с правата на човека и 
демокрацията;

Б. като има предвид, че санкциите целят да предизвикат промяна в политиката или 
поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на 
ОВППС; като има предвид, че една от основните цели на ОВППС е развитие и 
укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на 
правата на човека и на основните свободи;

В. като има предвид, че санкциите са предназначени за свеждане до минимум на 
неблагоприятните последици за онези, които не носят отговорност за политиките 
или действията, довели до тяхното приемане, по-специално за местното цивилно 
население и законните дейности във или със засегнатата държава;

Г. като има предвид, че всички приети от ЕС санкции са в пълно съответствие със 
задълженията, произтичащи от международното право, включително онези, които 
се отнасят до правата на човека и основните свободи; като има предвид, че 
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санкциите следва редовно да се преразглеждат, за да се гарантира, че допринасят 
за постигането на заявените им цели; 

Д. като има предвид, че в допълнение към специфичните за  конкретните държави 
санкции, които имат за цел да доведат до промени в поведението на държавите, 
ЕС наскоро въведе ограничителни мерки срещу разпространението и 
използването на химически оръжия и кибератаки, както и конкретни мерки за 
борба с тероризма;

Е. като има предвид, че Естония, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Канада и 
САЩ са приели закони „Магнитски“, които дават възможност на техните 
правителства да налагат целенасочени санкции, като например забрана за 
издаване на визи и замразяване на активи на извършителите и бенефициери при 
сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че Европейският 
парламент многократно е призовавал за създаването на режим „Магнитски“ на 
санкции на ЕС във връзка с правата на човека ;

Ж. като има предвид, че съществуващите закони „Магнитски“ не са ограничени до 
лица от определени държави или за които е установено, че участват в определени 
престъпления, а обхващат всякакви и всички извършители на тежки нарушения на 
правата на човека, ползващи се от безнаказаност;

З. като има предвид, че някои национални правоприлагащи органи не са успели да 
потърсят отговорност от извършителите на престъпления; като има предвид, че в 
такива случаи един закон на ЕС „Магнитски“, който включва целенасочени 
санкции и се администрира по подходящ начин, би бил много ефективен;

И. 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 продължават предварителните 
обсъждания на равнището на работната група на Съвета;

1. решително осъжда всички нарушения на правата на човека по целия свят; 
призовава настоятелно Комисията и Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) да подготвят законодателно предложение за Закон „Магнитски“ на ЕС 
преди края на текущия законодателен период, който би позволил налагането на 
забрани за издаване на визи и целенасочени санкции като блокиране на 
собственост и интереси за придобиване на собственост в рамките на 
юрисдикцията на ЕС срещу отделни длъжностни лица или лица, действащи в 
качеството си на длъжностни лица, държавни и недържавни субекти и 
образувания, които са отговорни за тежки нарушения на правата на човека;

2. изразява становището си, че преследването, жестокостите и международните 
престъпления срещу религиозни и етнически малцинства представляват военни 
престъпления и престъпления срещу човечеството; подчертава факта, че тези, 
които умишлено, по етнически или религиозни причини, заговорничат, планират, 
подбуждат, извършват или се опитват да извършат, участват във или подкрепят 
такива жестокости, следва да бъдат изправени пред правосъдието;
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3. подчертава значението на изготвянето на списък с незабавни санкции, за да се 
гарантира ефективното прилагане на Закон „Магнитски“ на ЕС; призовава Съвета 
незабавно да продължи работата си по този въпрос; подчертава значението на 
ролята на Парламента при осъществяването на контрол върху този бъдещ режим, 
по-специално по отношение на дефинирането на критериите за включването в 
списък и изменението на тези списъци;

4. 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 борбата срещу безнаказаността и подкрепата на ЕС за жертвите на 
злоупотреби и за защитниците на правата на човека по целия свят;

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; в този смисъл 
настоятелно призовава за установяване на ясно определение на обхвата на 
нарушенията, за да се коригира настоящото положение;

6. настоява, че решенията за включване в списъка и изключване от него на лица или 
образувания следва да се основават на ясни и отчетливи, основани на 
доказателства критерии и да бъдат пряко свързани с извършеното престъпление, 
за да се гарантира обстоен съдебен контрол;

7. подчертава необходимостта всички държави членки да тълкуват прилагането на 
санкциите по един и същ съгласуван начин; призовава държавите членки да си 
сътрудничат помежду си при определянето на подходящи целеви лица, 
включително чрез използване на съответните механизми на Съюза и чрез 
споделяне на информация относно лицата, включени в списъците със санкции, и 
основанията за тяхното основателно убеждение, че тези лица са отговорни за 
тежки нарушения на правата на човека; подчертава, че трафикантите на хора, 
които печелят от миграционните потоци, следва да бъдат санкционирани при 
такъв режим; 

8. приветства предложението, направено от председателя на Комисията, вече да не 
се прилага единодушие в процеса на вземане на решения на Съвета в специфични 
за ОВППС области, които включват въпроси, свързани с правата на човека; счита, 
че такава процедура на вземане на решения може да се приложи към този нов 
режим на санкции;

9. настоятелно призовава всички държави членки да гарантират спазване в пълна 
степен на решенията на Съвета относно ограничителни мерки срещу лица и 
образувания, и по-специално замразяването на активи на включени в списъка 
лица и ограниченията за допускане на съответните им територии поради 
нарушения на правата на човека;

10. подчертава, че наказателното преследване на извършителите на тежки нарушения 
на правата на човека чрез национални или международни юрисдикции следва да 
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остане основната цел на всички усилия, предприети от ЕС и държавите членки с 
цел борба с безнаказаността; призовава Съвета да включи трансграничните 
нарушения в обхвата на режима;

11. призовава Комисията да предостави подходящи ресурси и експертен опит за 
прилагането и наблюдението на този режим, след като бъде въведен, както и да 
обърне специално внимание на публичното оповестяване на списъците както в 
ЕС, така и в засегнатите държави;

12. подкрепя усилията на активисти от гражданското общество за създаване на такъв 
режим и насърчава обсъждането на предложението за създаване на евентуален 
независим консултативен комитет на равнището на ЕС;

13. 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.


