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Въпрос от първостепенна важност с искане за писмен отговор P-003655/2021
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Ilhan Kyuchyuk (Renew), Iskra Mihaylova (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew)

Относно: Извънтериториални последици от законодателство, прието от държави извън ЕС, 
за държавите – членки на ЕС, и техните граждани

През юни 2021 г. Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу български 
граждани по силата на глобалния закон „Магнитски“ на САЩ за отчетност в областта на 
правата на човека (Закон „Магнитски“).

Санкциите не са резултат от съдебно производство, изслушване и решение, въпреки че 
гражданите на ЕС се ползват от правото на ефективни правни средства за защита и 
справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита. Освен това 
правото на Съюза установява, че интересите на Съюза и неговите граждани трябва да бъдат 
защитавани от прякото извънтериториално прилагане на законодателство, прието от държави 
извън ЕС (Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета).

Въз основа на Закона „Магнитски“ обаче българското правителство изготви разширен „черен 
списък“ на лицата, които са „свързани“ с гражданите, на които са наложени санкции. Приет е 
административен акт, с който се нарежда на публичноправни субекти да прекратят 
отношенията си с тях, а към банките е отправено искане да преустановят транзакциите от 
тяхно име. По този начин гражданите на ЕС са лишени от контакт с държавните органи, което 
създава риск основните им потребности да не бъдат задоволени.

В този контекст може ли Комисията да отговори на следните въпроси:

1. Счита ли Комисията, че закон, приет от трета държава, е достатъчно основание за 
налагане на санкции на територията на ЕС без съдебна преценка на доказателствата и 
доказаната вина?

2. Счита ли Комисията, че административен акт е достатъчно основание за ограничаване на 
правата на гражданите на ЕС при липсата на предварително съдебно производство?

3. Ако отговорът на предишния въпрос е отрицателен, по какъв начин Комисията може да се 
справи с административния произвол?


