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Uznesenie Európskeho parlamentu o európskom sankčnom režime v prípade 
porušovania ľudských práv
(2019/2580(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 10. decembra 2018 poveriť Komisiu, aby začala 
predkladať návrhy na európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv,

– so zreteľom na predchádzajúce uznesenia, v ktorých vyzýva, aby sa v rámci celej EÚ 
zaviedol mechanizmus ukladania cielených sankcií voči jednotlivcom, ktorí sa 
podieľajú na závažnom porušovaní ľudských práv, najmä svoje odporúčanie Rade z 2. 
apríla 2014 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov 
zapojených do prípadu Sergeja Magnitského1,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä na uznesenie zo 14. 
februára 2019 o situácii v Čečensku a o prípade Ojuba Titijeva2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2019 o stave politických vzťahov medzi EÚ 
a Ruskom3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2017 o korupcii a ľudských právach v 
tretích krajinách5,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a ľudské práva Parlamentného 
zhromaždenia Rady Európy z 30. októbra 2018 s názvom Sergej Magnitský a iní – boj 
proti beztrestnosti prostredníctvom cielených sankcií,

– so zreteľom na Usmernenia o vykonávaní a vyhodnocovaní reštriktívnych opatrení, 
ktoré prijala Rada v roku 2003 a ktoré boli revidované a aktualizované v rokoch 2005, 
2009, 2012 a 2017,

– so zreteľom na štúdiu z apríla 2018 s názvom Cielené sankcie voči jednotlivcom z 
dôvodu vážneho porušovania ľudských práv – vplyv, trendy a vyhliadky na úrovni EÚ,

– so zreteľom na návrh zo 14. novembra 2018 o Európskej komisii pre zákaz vstupu v 
súvislosti s ľudskými právami,

1 Ú. v. EÚ C 408, 30.11.2017, s. 43.
2 Prijaté texty, P8_TA(2019)0115.
3 Prijaté texty, P8_TA(2019)0157.
4 Prijaté texty, P8_TA(2018)0515.
5 Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 82.
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– so zreteľom na článok 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o prijatí sankcií 
voči tretím krajinám, ako aj voči jednotlivcom, skupinám a neštátnym subjektom,

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže holandská vláda podporovaná Nemeckom a Francúzskom iniciovala v novembri 
2018 diskusiu medzi členskými štátmi EÚ o cielenom sankčnom režime v oblasti 
ľudských práv na úrovni EÚ, ktorý by mal celosvetovú pôsobnosť; keďže 10. decembra 
2018 Rada poverila Komisiu, aby začala predkladať návrhy na európsky sankčný režim 
v prípade porušovania ľudských práv;

B. keďže Estónsko, Lotyšsko, Litva, Spojené kráľovstvo, Kanada a Spojené štáty prijali 
„Magnitského zákony“, ktoré ich vládam umožňujú ukladať cielené sankcie, napríklad 
zákaz vydávania víz a zmrazenie aktív, pokiaľ ide o páchateľov závažného porušovania 
ľudských práv a osoby, ktoré z neho majú prospech; keďže Parlament opakovane 
vyzýval na zavedenie rovnocenného ustanovenia, ktoré by sa uplatňovalo v celej EÚ;

C. keďže „Magnitského zákony“ boli pomenované po ruskom odborníkovi v oblasti daní a 
účtovníctva Sergejovi Magnitskom, ktorý bol v roku 2009 zabitý vo vyšetrovacej väzbe 
v Rusku; keďže pán Magnitský vyšetroval obrovský podvod týkajúci sa vrátenia dane v 
súvislosti s ruským štátnym rozpočtom, pri ktorom boli zneužité investičné nástroje 
patriace spoločnosti Williama Browdera, klienta pána Magnitského, zločincami 
profitujúcimi z protizákonnej spolupráce so skorumpovanou políciou a s daňovými 
úradníkmi;

D. keďže cielené sankcie hospodársky nezaťažujú bežných ľudí a namiesto toho sa 
zameriavajú na individuálnu zodpovednosť osôb, o ktorých sa zistilo, že sú priamo 
zodpovedné za napadnuté konania; keďže mnohí sankční skeptici v Kanade a inde sa 
nakoniec nechali presvedčiť argumentami o tom, že umožniť týmto jednotlivcom 
vstúpiť do našich krajín a povoliť im využívať naše inštitúcie, najmä naše banky, v 
skutočnosti znamená, že napomáhame ich trestuhodnému konaniu a že ich podporujeme 
alebo im pomáhame profitovať zo ziskov z ich trestných činov; keďže podľa slov 
britskej premiérky Theresy Mayovej tieto osoby „nie sú vítané“ v našich krajinách;

E. keďže takéto právne predpisy by mohli byť nástrojom na boj proti beztrestnosti a 
korupcii, ktoré sú považované za ohrozenie právneho štátu; keďže protikorupčné 
zameranie Magnitského právnych predpisov by poskytlo právny základ pre zaradenie 
osôb zapojených do prípadov korupcie na čiernu listinu; keďže boj proti korupcii a 
praniu špinavých peňazí je rovnako dôležitým cieľom ako reakcia na porušovanie 
ľudských práv v právnych aktoch krajín, ktoré ich už prijali;

F. keďže niektoré vnútroštátne orgány presadzovania práva nevyvodili zodpovednosť voči 
páchateľom trestnej činnosti; keďže v takých prípadoch by bola celoúniová politika 
cielených sankcií vysoko účinná;

1. dôrazne odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv na celom svete; naliehavo 
žiada Komisiu, aby pred koncom súčasného volebného obdobia vypracovala 
legislatívny návrh celoúniového sankčného režimu v oblasti ľudských práv, ktorý by 
umožňoval uložiť zákaz vydávania víz a cielené sankcie, ako je blokovanie majetku 
a majetkových podielov v rámci právomoci EÚ v prípade jednotlivých verejných 
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činiteľov alebo osôb zastávajúcich úradnú funkciu a štátnych i neštátnych aktérov alebo 
subjektov zodpovedných za vážne porušenia ľudských práv;

2. je pevne presvedčený, že takýto režim by bol cenným doplnkom existujúceho súboru 
nástrojov EÚ v oblasti ľudských práv a zahraničnej politiky a posilnil by úlohu EÚ ako 
globálneho aktéra v oblasti ľudských práv, najmä v boji proti beztrestnosti a korupcii, 
ktoré sú považované za ohrozenie právneho štátu, a v podpore obetí zneužívania a 
obhajcov ľudských práv na celom svete;

3. zdôrazňuje, že tento režim by mal umožňovať prijímanie reštriktívnych opatrení, najmä 
zmrazenia aktív a zákazu vstupu do EÚ, voči jednotlivcom alebo subjektom, ktoré sú 
zodpovedné za plánovanie, riadenie alebo páchanie závažného porušovania ľudských 
práv či zneužívania alebo sú doň zapojené, pomáhajú pri ňom, financujú ho alebo k 
nemu prispievajú; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva na zavedenie jasného vymedzenia 
rozsahu porušení s cieľom napraviť súčasnú situáciu;

4. trvá na tom, že rozhodnutia o zaradení jednotlivcov alebo subjektov do zoznamu a ich 
vyňatí zo zoznamu by mali vychádzať z jasných a nesporných kritérií a mali by priamo 
súvisieť so spáchanou trestnou činnosťou, aby sa zaručilo dôkladné súdne preskúmanie;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky členské štáty vykladali uplatňovanie sankcií 
jednotným spôsobom; vyzýva členské štáty, aby spolupracovali pri určovaní vhodných 
cieľových osôb, a to aj prostredníctvom využívania príslušných mechanizmov Únie a 
výmeny informácií o osobách zahrnutých do sankčných zoznamov a o dôvodoch svojej 
opodstatnenej domnienky, že dané osoby sú zodpovedné za závažné porušovanie 
ľudských práv; zdôrazňuje, že v rámci tohto režimu by sa mali ukladať sankcie 
obchodníkom s ľuďmi, ktorí profitujú z migračných tokov;

6. naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby prijali „Magnitského zákony“; naliehavo 
vyzýva všetky členské štáty, aby vydali zákaz vydávania víz pre jednotlivcov 
uvedených v predtým prijatých „Magnitského zákonoch“ ako prejav solidarity s týmito 
krajinami EÚ a aby sa tak EÚ dostala na rovnakú úroveň ako jej transatlantickí partneri, 
konkrétne USA a Kanada, kde sú už podobné právne predpisy v platnosti;

7. naliehavo žiada všetky členské štáty, aby vykonávali rozhodnutia Rady o reštriktívnych 
opatreniach voči jednotlivcom a subjektom prijaté riadnym legislatívnym postupom, a 
najmä zmrazenie aktív osôb zaradených do zoznamu a obmedzenie ich vstupu na svoje 
územia v dôsledku porušovania ľudských práv;

8. zdôrazňuje, že trestné stíhanie páchateľov závažných porušení ľudských práv 
prostredníctvom vnútroštátnych alebo medzinárodných jurisdikcií by malo zostať 
hlavným cieľom všetkých snáh o boj proti beztrestnosti zo strany EÚ a jej členských 
štátov; vyzýva Radu, aby cezhraničné porušovanie zahrnula do rozsahu pôsobnosti 
tohto režimu;

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili boj proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a daňovým únikom, odstránili daňové raje v rámci EÚ a podporovali 
reformy súdnictva v krajinách, v ktorých súdnictvo nespolupracuje v boji proti korupcii, 
a aby ako preventívne opatrenia nenapomáhali trestuhodným činom zahraničných 
skorumpovaných úradníkov a trestným režimom a aby ich nepodporovali tým, že im 
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umožnia využívať inštitúcie našich krajín a budú im pomáhať využívať ich nelegálne 
príjmy;

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla primerané zdroje a odborné znalosti na presadzovanie a 
monitorovanie tohto režimu po jeho zavedení a aby venovala osobitnú pozornosť 
informovaniu verejnosti o zoznamoch, a to tak v EÚ, ako aj v príslušných krajinách;

11. podporuje úsilie aktivistov občianskej spoločnosti o vytvorenie takéhoto režimu a 
nabáda na diskusiu o návrhu na zriadenie prípadného nezávislého poradného výboru na 
úrovni EÚ;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie 
Spojených národov a generálnemu tajomníkovi Rady Európy.


