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Европейският парламент,

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно 
последователна политика по отношение на режими, спрямо които ЕС прилага 
ограничителни мерки, когато техните ръководители упражняват своите лични и 
търговски интереси в рамките на ЕС1,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно европейски режим 
на санкции за нарушения на правата на човека2,

– като взе предвид предишните си резолюции, в които се призовава за общ 
механизъм на ЕС за налагане на целенасочени санкции срещу лица, замесени в 
тежки нарушения на правата на човека, включително своята резолюция от 4 
септември 2008 г. относно оценката на санкциите на ЕС като част от действията и 
политиките на ЕС в областта на правата на човека3, своята резолюция от 11 март 
2014 г. относно премахването на изтезанията в световен мащаб4 и своята 
резолюция от 20 януари 2021 г. относно изпълнението на общата външна 
политика и политика на сигурност – годишен доклад за 2020 г.5,

– като взе предвид своята резолюция от 20 януари 2021 г. относно правата на 
човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област 
– годишен доклад за 2019 г.6,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2017 г. относно корупцията и 
правата на човека в трети държави7 и своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно 
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5 Приети текстове, P9_TA(2021)0012.
6 Приети текстове, P9_TA(2021)0014.
7 OВ C 337, 20.9.2018 г., стp. 82.



борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС1,

– като взе предвид своите резолюции относно нарушаването на правата на човека, 
демокрацията и принципа на правовата държава (известни като „резолюции по 
неотложни въпроси“), в съответствие с член 144 от своя Правилник за дейността,

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

– като взе предвид член 21 от ДЕС относно принципите на международните 
действия на Съюза, включително зачитането на принципите на Устава на 
Организацията на обединените нации и на международното право,

– като взе предвид член 31, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно 
специалните разпоредби относно 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 Декларация № 25 от Договора от Лисабон относно 
необходимостта от гарантиране на правото на справедлив процес за лицата или 
субектите, засегнати от ограничителни мерки на ЕС или от мерките на ЕС в 
борбата с тероризма,

– като взе предвид съвместното предложение на Комисията и заместник-
председателя/върховен представител от 19 октомври 2020 г. относно 
ограничителните мерки срещу тежките нарушения и погазването на правата на 
човека (JOIN(2020)0020),

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета2 и Регламент (ЕС) 
2020/1998 на Съвета3 от 7 декември 2020 г. относно ограничителни мерки срещу 
тежки нарушения на правата на човека,

– като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/371 на Съвета от 2 март 
2021 г.4 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/478 на Съвета от 22 март 2021 г.5 за 
прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу 
тежките нарушения на правата на човека,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по наказателноправен ред6,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за 

1 ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 47.
2 OВ L 410 I, 7.12.2020 г., стр. 13.
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4 ОВ L 71 I, 2.3.2021 г., стр. 1.
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установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска 
прокуратура1,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 18 ноември 2020 г. относно Плана за 
действие относно правата на човека и демокрацията за периода 2020 – 2024 г.,

– като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията от 2012 г.,

– като взе предвид насоките на Комисията от 17 декември 2020 г. относно 
прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета 
(C(2020)9432),

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други договори и 
инструменти на ООН в областта на правата на човека,

– като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията и политическата 
декларация от специалната сесия на Общото събрание относно 
предизвикателствата и мерките за предотвратяване и борба с корупцията и 
засилване на международното сътрудничество от 2 – 4 юни 2021 г.,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи и протоколите към нея,

– като взе предвид своето проучване от 26 април 2018 г., озаглавено „Targeted 
sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, 
trends and prospects at EU level“ (Целенасочени санкции срещу лица въз основа на 
тежки нарушения на правата на човека – въздействие, тенденции и перспективи 
на равнище ЕС),

– като взе предвид решението на Наказателния състав на Върховния съд на Испания 
от 26 ноември 2020 г. във връзка с Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета от 13 
ноември 2017 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението във 
Венесуела2,

– като взе предвид въпросите към Комисията и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност относно глобалния режим на ЕС на санкции за 
нарушения на правата на човека (т.нар. закон „Магнитски“ на ЕС) (O-000047/2021 
– B9-0028/2021 и O-000048/2021 – B9-0029/2021),

– като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник 
за дейността,

– като взе предвид предложението за резолюция на комисията по външни работи,

А. като има предвид, че съгласно член 21 от ДЕС действията на Съюза на 
международната сцена се ръководят от демокрацията, правовата държава, 
универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, 

1 ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.
2 ОВ L 295, 14.11.2017 г., стр. 60.



зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на 
международното право;

Б. като има предвид, че съгласно член 215 от ДФЕС ЕС приема санкции като 
собствени мерки на ЕС (т.е. „автономни санкции“) и/или с цел изпълнение на 
резолюциите на Съвета за сигурност на ООН в случаите, когато държави, които 
не са членки на ЕС, физически или юридически лица, групи или недържавни 
образувания не зачитат международното право или правата на човека или 
провеждат политики или действия, които не спазват принципите на правовата 
държава или демократичните принципи;

В. като има предвид, че съобщението на Комисията от 19 януари 2021 г., озаглавено 
„Европейската икономическа и финансова система: насърчаване на откритостта, 
силата и устойчивостта" (COM(2021)0032) очертава мерки за подобряване на 
ефективността на санкциите на ЕС, като се гарантира, че те не биват заобикаляни 
или подкопавани, и се създава хранилище за обмен на информация за санкциите, 
както и пътна карта за преминаване от установяване на системно неспазване на 
санкциите на ЕС към производство за установяване на неизпълнение на 
задължения пред Съда на Европейския съюз;

Г. като има предвид, че през ноември 2018 г. нидерландското правителство постави 
началото на обсъждане между държавите – членки на ЕС, относно целеви режим 
на санкции в областта на правата на човека на равнището на ЕС; като има 
предвид, че на 7 декември 2020 г. Съветът най-накрая прие съответното решение 
и регламент за установяване на глобален режим на ЕС за санкции за нарушения на 
правата на човека;

Д. като има предвид, че Европейският парламент систематично осъжда случаите на 
нарушения на правата на човека;

Е. като има предвид, че много често в приетите от Европейския парламент 
резолюции се призовава институциите на ЕС да приемат санкции, включително 
индивидуални санкции, срещу лица, заподозрени в извършване на престъпления 
срещу човечеството или тежки нарушения на правата на човека;

Ж. като има предвид, че корупцията може да има опустошително въздействие върху 
състоянието на правата на човека и често подкопава функционирането и 
легитимността на институциите и принципите на правовата държава; като има 
предвид, че Парламентът призова злоупотребите и актовете на системна 
корупция, свързани с тежки нарушения на правата на човека, да бъдат 
разглеждани и в рамките на глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на 
правата на човека;

З. като има предвид, че Съединените щати, Канада и Обединеното кралство са 
приели подобни режими на санкции; като има предвид, че сътрудничеството 
между държави със сходни възгледи, които споделят ценностите на основните 
права, демокрацията и принципите на правовата държава, ще направи 
прилагането на целенасочени санкции по-координирано и по този начин по-
ефективно; като има предвид, че на 26 април 2021 г. правителството на 
Обединеното кралство въведе глобален режим за санкции срещу корупцията; 



1. приветства приемането на Глобалния режим на ЕС на санкции за нарушения на 
правата на човека („Глобалния режим на ЕС на санкции“) като съществено 
допълнение към инструментариума на ЕС в областта на правата на човека и 
външната политика, който укрепва ролята на ЕС като глобален фактор в областта 
на правата на човека, като му позволява да предприема ограничителни мерки 
срещу юридически и физически лица, участващи в тежки нарушения на правата 
на човека по целия свят; подчертава, че новият режим трябва да бъде част от по-
широка, последователна и ясно определена стратегия, която отчита целите на 
външната политика на ЕС; подчертава, че стратегията следва също така да се 
стреми да определи конкретни референтни показатели, които са свързани с 
целите, и да опише подробно как санкциите могат да спомогнат за изпълнението 
на тези показатели; изразява съжаление обаче, че Съветът е решил да прилага 
единодушие вместо гласуване с квалифицирано мнозинство при приемането на 
новия режим, и отново призовава за въвеждане на гласуване с квалифицирано 
мнозинство за приемането на санкции в рамките на Глобалния режим на ЕС на 
санкции;

2. приветства определянето на обхвата на режима със списък на конкретни сериозни 
нарушения на правата на човека, включително тези, свързани със сексуалното и 
основаното на пола насилие, и призовава Комисията да представи законодателно 
предложение за изменение на действащото законодателство на ЕС в областта на 
Глобалния режим на ЕС на санкции чрез разширяване на неговия обхват, така че 
да включва и актовете на корупция; настоятелно призовава Европейската служба 
за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да използват гъвкавост при 
адаптирането му към нововъзникващи предизвикателства и заплахи за правата на 
човека или злоупотреба с държавни или извънредни правомощия, включително 
имащите отношение към ограниченията във връзка с COVID-19 или насилието 
срещу защитници на правата на човека; подчертава, че санкциите на ЕС са 
насочени към лица, нарушаващи правата на човека, и нямат за цел да окажат 
въздействие върху упражняването на правата на човека от страна на населението;

3. приветства съобщението, че през 2021 г. Комисията ще извърши преглед на 
практиките, които водят до заобикаляне и подкопаване на санкциите, както и 
преглед на съществуващите задължения за докладване на държавите членки 
относно прилагането и изпълнението на санкциите; призовава Комисията и 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да вземат 
предвид резултатите от този преглед, за да предложат съответно допълнителни 
законодателни промени и насоки за прилагане;

4. подчертава, че е важно да се гарантира, че режимът е насочен и към тези, които 
икономически и финансово подкрепят извършителите на нарушения на правата на 
човека, като санкциите трябва да са съизмерими; в случай че актовете на 
корупция не са включени в преразглеждането на съществуващия режим, 
призовава ЕС и неговите държави членки да използват като пример 
законодателното предложение на Обединеното кралство за глобални правила за 
санкции срещу корупцията или Глобалния закон на САЩ „Магнитски“ или 
канадския Закон за правосъдие за жертвите на корумпирани чуждестранни 
длъжностни лица, или други подобни режими, и да приемат режим на санкции на 
ЕС за борба с корупцията с цел допълване на Глобалния режим на ЕС на санкции;



5. приветства Глобалния закон „Магнитски“ на САЩ от 2016 г. и водещата роля, 
която изигра този закон, като вдъхнови други международни участници, 
включително ЕС, в усилията им за защита на правата на човека;

6. приветства първите решения за изпълнение в рамките на режима, които доказват 
ангажимента на ЕС да използва пълноценно новия амбициозен инструмент; 
насърчава Съвета да използва пълноценно този инструмент, за да засили неговото 
въздействие;

7. изразява убеденост в ефективността на новия режим, включително възпиращия 
му ефект; изразява твърдо убеждение, че възможно най-високите стандарти по 
отношение на съдебния контрол и подходящия контрол на неговото прилагане са 
неразделна част от гарантирането на легитимността на режима; подчертава 
необходимостта от редовен преглед на списъците, ясно определени и прозрачни 
критерии и методология за включване в списъка и заличаване от списъка на 
санкционираните лица или образувания, както и подходящи правни процедури, 
чрез които да може да се оспорва включването в списъка, за да се гарантира 
щателен съдебен контрол и права на обезщетение;

8. осъжда всички ответни санкции, наложени на ЕС, неговите институции или 
членове на Парламента, органи или граждани единствено поради факта, че 
насърчават и защитават зачитането на правата на човека, демокрацията и 
принципите на правовата държава чрез Глобалния режим на ЕС на санкции; 
припомня, че ответните мерки имат за цел да възпрат ЕС от предприемането на 
глобални действия за защита на правата на човека в съответствие със 
задълженията му по Договора: подчертава необходимостта от бърз, стабилен и 
координиран отговор на ЕС на ответните санкции, наложени от страна на трети 
държави, както и че е необходимо да се гарантира, че двустранните споразумения 
с такива държави не подкопават Глобалния режим на ЕС на санкции или 
доверието в ЕС във външната политика като цяло;

9. подчертава, че е необходимо всички държави–членки на ЕС, да предприемат 
съгласувани и бързи действия, когато тълкуват правилата по отношение на 
прилагането и привеждането в изпълнение на санкциите; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира, в ролята си на пазител на Договорите, че наказанията на 
национално равнище за нарушаване на санкциите на ЕС са ефективни, 
пропорционални и възпиращи; счита, че невземането на подходящи мерки в 
ситуации, белязани от постоянни нарушения на правата на човека, би подкопало 
стратегията на ЕС в областта на правата на човека, политиката на санкции и 
доверието в него; счита, че е необходим централизиран механизъм за надзор 
върху изпълнението и спазването, за да се гарантира по-строго прилагане на 
санкциите; приветства съобщението, че Комисията предлага да се създаде 
хранилище за обмен на информация за санкциите и да се изготви пътна карта 
(включително критерии и график) за преминаване от установяване на системно 
неспазване на санкциите на ЕС към производство за установяване на 
неизпълнение на задължения пред Съда на Европейския съюз;

10. подчертава, че държавите членки трябва да гарантират, че органите, дружествата 
и другите участници, регистрирани на тяхна територия, изпълняват в пълна 
степен решенията на Съвета относно ограничителните мерки; настоятелно 
призовава държавите членки и Комисията да засилят сътрудничеството и обмена 



на информация и призовава за укрепване на европейския механизъм за надзор и 
правоприлагане; призовава Съвета редовно да актуализира дружествата в 
списъците със санкции, тъй като дружествата в списъците обикновено използват 
правни пропуски и намират други творчески решения, за да избегнат санкциите;

11. изразява убеждение, че нарушенията на ограничителните мерки, и по-специално 
на замразяването на активи, представляват незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза; призовава да се направи оценка на това доколко 
е целесъобразно да се преразгледат Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 
2017/1939 на Съвета, за да се възложи на Европейската прокуратура 
отговорността за разследването, съдебното преследване и предаването на съд на 
извършителите и съучастниците в престъпления в нарушение на ограничителните 
мерки, приети в рамките на Глобалния режим на ЕС на санкции;

12. изразява съжаление, че Европейският парламент няма институционална роля в 
този процес; призовава за парламентарен контрол на Глобалния режим на ЕС на 
санкции и за засилена роля на Европейския парламент при предлагането на 
случаи на сериозни нарушения на правата на човека, за да се увеличи 
легитимността на Глобалния режим на ЕС на санкции, и призовава за създаването 
на специална парламентарна работна група, която да упражнява контрол върху 
прилагането на режима на санкции; призовава ЕСВД и Комисията да провеждат 
систематичен и институционализиран обмен на информация с Парламента и 
държавите членки; призовава ЕСВД и Комисията да докладват пред Парламента и 
държавите членки;

13. настоява за прозрачен и приобщаващ процес за улесняване на приноса на 
участниците от гражданското общество, включително създаването на 
консултативен комитет на равнището на ЕС и редовни срещи с организации на 
гражданското общество, защитници на правата на човека и разследващи 
журналисти, с цел наблюдение на състоянието на режима и подобряване на 
неговото прилагане; призовава ЕСВД да издаде насоки за това как да се участва в 
процеса и подчертава необходимостта от конфиденциалност и механизъм за 
защита на свидетелите за лицата, които предоставят информация, като например 
защитниците на правата на човека и организациите;

14. подчертава, че целенасочените санкции трябва да имат за цел постигането на 
ефективни и трайни резултати; призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки 
да заделят подходящи ресурси и експертен опит за прилагането и редовното 
наблюдение на въздействието на Глобалния режим на ЕС на санкции, както и да 
следят отблизо включването в списъците и изваждането от тях; настоява, че е 
необходимо да се отдели повече внимание и ресурси за публична комуникация 
относно списъците, както в ЕС, така и в съответните държави, включително чрез 
превод на имащата значение документация на местния език на засегнатите лица 
или образувания;

15. припомня необходимостта от единна и съгласувана стратегия за прилагане на 
режимите на санкции на ЕС и призовава Комисията и ЕСВД да гарантират 
съгласуваност между Глобалния режим на ЕС на санкции и външните политики 
на ЕС, по-специално с неговите политики в подкрепа на правата на човека и 
демокрацията, както и с общата външна политика и политика на сигурност 
(ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); освен това 



призовава за съгласуваност между режимите на санкции на ЕС и международното 
наказателно право, международното хуманитарно право и политиките на ЕС, 
свързани с принципите на правовата държава и основните свободи;

16. отново заявява, че е важно Глобалният режим на ЕС на санкции да бъде 
съгласуван със и да допълва ограничителните мерки на ЕС (както специфичните 
за всяка държава, така и хоризонталните), секторните мерки и оръжейните 
ембарго режими и съществуващите международни рамки за санкции, по-
специално във връзка със Съвета за сигурност на ООН;

17. призовава ЕС да създаде, заедно със САЩ, трансатлантически съюз за защита на 
демокрацията в световен мащаб и да предложи набор от инструменти за защита 
на демокрацията, който да включва съвместни действия относно санкциите и 
политиките за борба с изпирането на пари, и да гарантира, че неговата политика 
на санкции е свързана с разследванията на ЕС и международните разследвания и 
много други международни инструменти за правосъдие, като например 
международните трибунали и инициативата за център на ЕС в областта на 
правосъдието;

18. изразява убеденост в предимствата на сътрудничеството и координацията с 
партньори и държави със сходни намерения при прилагането на Глобалния режим 
на ЕС на санкции; насърчава Комисията и държавите членки да се възползват от 
тясното сътрудничество и стратегическите отношения между ЕС и САЩ, 
изградени върху обща история и споделен набор от демократични ценности, при 
установяването на санкции и призовава за редовни дискусии относно 
целенасочени санкции, по-специално в контекста на Трансатлантическия 
законодателен диалог; призовава Комисията и ЕСВД да си сътрудничат с външни 
съдебни институции като Международния наказателен съд, Европейския съд по 
правата на човека, Междуамериканския съд по правата на човека, Африканския 
съд по правата на човека и народите и други ad hoc трибунали, подпомаганите от 
ООН трибунали и други органи, включително Службата на върховния комисар на 
ООН по правата на човека и международните надзорни органи, Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа, НАТО и Съвета на Европа, с цел събиране 
на доказателства за налагане на санкции по линия на Глобалния режим на ЕС на 
санкции и възпиране на сериозни нарушения на правата на човека; призовава ЕС 
да насърчава ратифицирането на Римския статут на Международния наказателен 
съд от всяка държава по света;

19. отново заявява, че наказателното преследване на извършителите на тежки 
нарушения на правата на човека и на характеризиращи се с жестокост 
престъпления, провеждано от национални или международни юрисдикции, следва 
да остане основната цел на всички усилия, предприети от ЕС и неговите държави 
членки с цел борба с безнаказаността; отново подчертава значението на принципа 
на универсална юрисдикция в това отношение и приветства неотдавнашните 
съдебни производства по силата на този принцип в редица държави членки;

20. подчертава, че е важно държавите – кандидатки за членство в ЕС, и 
потенциалните страни кандидатки да постигнат съответствие с разпоредбите на 
Глобалния режим на ЕС на санкции, в рамките на по-широкото им привеждане в 
съответствие с ОВППС на ЕС;



21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.


