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Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 2. februarja 2012 o dosledni politiki do 
režimov, za katere je EU uvedla omejevalne ukrepe, kadar njihovi voditelji izvršujejo 
svoje osebne in gospodarske interese znotraj meja EU1,

– ob upoštevanju s tem povezane resolucije Parlamenta z dne 14. marca 2019 o 
evropskem sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic2,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, v katerih je pozval k vzpostavitvi mehanizma 
na ravni EU za uvedbo ciljno usmerjenih sankcij proti posameznikom, vpletenim v hude 
kršitve človekovih pravic, vključno z resolucijo z dne 4. septembra 2008 o oceni sankcij 
EU kot dela ukrepov in politik EU na področju človekovih pravic3, resolucijo z dne 11. 
marca 2014 o odpravi mučenja po svetu4 in resolucijo z dne 20. januarja 2021 o 
izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - letno poročilo 20205,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. januarja 2021 o človekovih pravicah in 
demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za 
leto 20196,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2017 o korupciji in človekovih 
pravicah v tretjih državah7 in z dne 5. julija 2016 o boju proti trgovini z ljudmi v 
zunanjih odnosih EU8,

– ob upoštevanju vseh svojih resolucij, o kršitvah človekovih pravic, demokracije in 
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2 UL C 23, 21.1.2021, str. 108.
3 UL C 295 E, 4.12.2009, str. 49.
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5 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0012.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0014.
7 UL C 337, 20.9.2018, str. 82.
8 UL C 101, 16.3.2018, str. 47.



pravne države (nujne resolucije, sprejete v skladu s členom 144 Poslovnika),

– ob upoštevanju poglavja 2 naslova V Pogodbe o Evropski uniji (PEU) o sprejemanju 
sankcij v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP),

– ob upoštevanju člena 21 PEU o načelih mednarodnega delovanja Unije, vključno s 
spoštovanjem načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava,

– ob upoštevanju člena 31(2) PEU o posebnih določbah o SZVP,

– ob upoštevanju člena 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o sprejemanju 
sankcij proti tretjim državam ter posameznikom, skupinam in nedržavnim subjektom,

– ob upoštevanju izjave št. 25 iz Lizbonske pogodbe, da je treba zagotovitvi ustrezne 
postopkovne pravice posameznikov ali subjektov, na katere se nanašajo omejevalni 
ukrepi EU ali ukrepi EU za boj proti terorizmu,

– ob upoštevanju skupnega predloga Komisije in VP/PP z dne 19. oktobra 2020 o 
omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in zlorabam človekovih pravic 
(JOIN(2020)0020),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/19991 in Uredbe Sveta (EU) 2020/19982 z 
dne 7. decembra 2020 o omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in zlorabam 
človekovih pravic,

– ob upoštevanju Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2021/371 z dne 2. marca 20213 in 
Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2021/478 z dne 22. marca 20214 o izvajanju Uredbe (EU) 
2020/1998 o omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in zlorabam človekovih pravic,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo 
kazenskega prava5,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju 
okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT)6,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. novembra 2020 o akcijskem načrtu za 
človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024,

– ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo iz leta 2012,

– ob upoštevanju navodil Komisije z dne 17. decembra 2020 o izvajanju nekaterih določb 
Uredbe Sveta (EU) 2020/1998 (C(2020)9432),

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic ter drugih pogodb in dokumentov 

1 UL L 410 I, 7.12.2020, str. 13.
2 UL L 410 I, 7.12.2020, str. 1.
3 UL L 71 I, 2.3.2021, str. 1.
4 UL L 99 I, 22.3.2021, str. 1.
5 UL L 198, 28.7.2017, str. 29.
6 UL L 283, 31.10.2017, str. 1.



OZN o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov proti korupciji in politične izjave s 
posebnega zasedanja generalne skupščine o izzivih in ukrepih za preprečevanje 
korupcije in boj proti njej ter krepitvi mednarodnega sodelovanja, ki je potekalo od 2. 
do 4. junija 2021,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in njenih protokolov,

– ob upoštevanju svoje študije z dne 26. aprila 2018 o ciljno usmerjenih sankcijah zoper 
posameznike zaradi hudih kršitev človekovih pravic –vpliv, trendi in obeti na ravni EU,

– ob upoštevanju sklepa kazenskega senata španskega vrhovnega sodišča z dne 26. 
novembra 2020 v zvezi s Sklepom Sveta (SZVP) 2017/2074 z dne 13. novembra 2017 o 
omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli1,

– ob upoštevanju vprašanj Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o globalnem sistemu sankcij EU za 
človekove pravice (zakon Magnickega) (O-000047/2021 - B9-0028/2021 in O-
000048/2021 - B9-0029/2021),

– ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za zunanje zadeve,

A. ker člen 21 PEU določa, da Unijo pri njenem delovanju vodijo načela demokracije, 
pravne države, univerzalnosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
spoštovanja človekovega dostojanstva, enakosti in solidarnosti ter spoštovanje načel 
Ustanovne listine Organizacije združenih narodov (OZN) in mednarodnega prava;

B. ker EU v skladu s členom 215 PDEU sprejema sankcije bodisi kot lastne ukrepe EU (tj. 
avtonomne sankcije) in/ali za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 
v primerih, ko države, ki niso članice EU, fizične ali pravne osebe, skupine ali 
nedržavni subjekti ne spoštujejo mednarodnega prava ali človekovih pravic, ali izvajajo 
politike ali ukrepe, ki ne spoštujejo pravne države ali demokratičnih načel;

C. ker so v sporočilu Komisije z dne 19. januarja 2021 z naslovom Evropski gospodarski 
in finančni sistem: spodbujanje odprtosti, moči in odpornosti (COM(2021)0032) opisani 
ukrepi za izboljšanje učinkovitosti sankcij EU, zagotavljanje, da se sankcije ne 
zaobidejo ali spodkopavajo, ter vzpostavitev odložišča za izmenjavo podatkov o 
sankcijah, pa tudi časovni načrt za prehod od odkrivanja sistemske neskladnosti s 
sankcijami EU na postopke za ugotavljanje kršitev pred Sodiščem Evropske unije;

D. ker je nizozemska vlada novembra 2018 začela razpravo med državami članicami EU o 
ciljno usmerjenem sistemu sankcij za človekove pravice na ravni EU; ker je Svet 7. 
decembra 2020 končno sprejel zadevni sklep in uredbo o vzpostavitvi globalnega 
sistema sankcij EU za človekove pravice;

E. ker Evropski parlament kršitve človekovih pravic sistematično obsoja;

1 UL L 295, 14.11.2017, str. 60.



F. ker resolucije, ki jih sprejme Evropski parlament, zelo pogosto institucije EU pozivajo, 
naj sprejmejo sankcije, vključno s posamičnimi sankcijami, zoper osebe, osumljene 
storitve hudodelstev proti človeštvu ali hudih kršitev človekovih pravic;

G. ker ima lahko korupcija uničujoče posledice za stanje človekovih pravic ter pogosto 
spodkopava delovanje in legitimnost institucij in pravne države; ker je Parlament 
pozval, naj se zlorabe in dejanja sistemske korupcije, povezana s hudimi kršitvami 
človekovih pravic, obravnavajo tudi v okviru globalnega sistema sankcij EU za 
človekove pravice;

H. ker so Združene države Amerike, Kanada in Združeno kraljestvo sprejele podobne 
režime sankcij; ker bo sodelovanje med podobno mislečimi državami, ki imajo skupne 
vrednote temeljnih pravic, demokracije in pravne države, povečalo usklajenost in s tem 
učinkovitost uporabe ciljno usmerjenih sankcij; ker je vlada Združenega kraljestva 26. 
aprila 2021 uvedla globalni sistem sankcij proti korupciji; 

1. pozdravlja sprejetje globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic, ki 
bistveno dopolnjuje nabor orodij EU za človekove pravice in zunanjo politiko, ki krepi 
vlogo EU kot svetovnega akterja na področju človekovih pravic, saj ji omogoča 
sprejemanje omejevalnih ukrepov proti pravnim in fizičnim osebam, vpletenim v hude 
kršitve človekovih pravic po vsem svetu; poudarja, da mora biti novi režim del širše, 
skladne in jasno opredeljene strategije, ki upošteva cilje zunanje politike EU; poudarja, 
da bi si morala strategija prizadevati tudi za opredelitev posebnih meril uspešnosti, 
povezanih s cilji, in podrobnosti o tem, kako lahko sankcije pripomorejo k 
izpolnjevanju teh meril uspešnosti; obžaluje pa, da se je Svet pri sprejemanju nove 
ureditve odločil, da namesto glasovanja s kvalificirano večino uporabi soglasje, in 
ponovno poziva k uvedbi glasovanja s kvalificirano večino za sprejetje sankcij v okviru 
globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic;

2. pozdravlja opredelitev področja uporabe režima s seznamom posebnih hudih kršitev 
človekovih pravic, vključno s tistimi, ki so povezane s spolnim nasiljem in nasiljem na 
podlagi spola, ter Komisijo poziva, naj pripravi zakonodajni predlog za spremembo 
sedanje zakonodaje EU, ki ureja globalni režim sankcij EU na področju človekovih 
pravic, z razširitvijo njenega področja uporabe na dejanja korupcije; poziva Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD) in države članice, naj pri prilagajanju na nove 
izzive in grožnje človekovim pravicam ali zlorabo državnih ali izrednih pooblastil, 
vključno s tistimi, povezanimi z omejitvami zaradi covida-19 ali nasiljem nad 
zagovorniki človekovih pravic, uporabijo prožnost; poudarja, da so sankcije EU 
usmerjene proti osebam, ki kršijo človekove pravice, njihov namen pa ni vplivati na 
uživanje človekovih pravic s strani prebivalstva;

3. pozdravlja napoved Komisije, da bo v letu 2021 izvedla pregled praks, ki zaobidejo in 
spodkopavajo sankcije, ter pregled obstoječih obveznosti poročanja za države članice o 
izvajanju in izvrševanju sankcij; poziva Komisijo in podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP/PP), naj pri pripravi 
dodatnih zakonodajnih sprememb in smernicam o njihovi uporabi ustrezno upoštevata 
rezultate tega pregleda;

4. poudarja, da je pomembno zagotoviti, da je režim v enaki meri usmerjen tudi v 
gospodarske in finančne vzvode kršiteljev človekovih pravic; poziva EU in njene države 
članice, naj se v primeru, da dejanja korupcije niso vključena v pregled obstoječega 



režima, oprejo na zakonodajni predlog Združenega kraljestva za globalne uredbe o 
sankcijah proti korupciji ali na ameriški globalni zakon Magnickega ali kanadski zakon 
o pravicah žrtev korupcije tujih uradnikov ali druge podobne režime ter sprejmejo režim 
sankcij EU za boj proti korupciji in s tem dopolnijo globalni režim sankcij EU na 
področju človekovih pravic;

5. pozdravlja ameriški globalni zakon Magnickega iz leta 2016 in vodilno vlogo, ki jo je 
imel ta akt v navdih drugim mednarodnim akterjem, vključno z EU, pri njihovih 
prizadevanjih za varstvo človekovih pravic;

6. pozdravlja prve izvedbene sklepe v okviru režima, ki dokazujejo zavezanost EU k 
učinkoviti uporabi novega ambicioznega instrumenta; spodbuja Svet, naj ta instrument v 
celoti izkoristi in tako okrepi njegov učinek;

7. je prepričan o učinkovitosti novega režima, vključno z njegovimi odvračilnimi učinki; 
je trdno prepričan, da so najvišji možni standardi sodnega nadzora in ustreznega 
nadzora izvajanja režima bistveni za zagotovitev njegove legitimnosti; poudarja, da so 
potrebni redni pregled seznamov, jasno opredeljena in pregledna merila in metodologija 
za uvrstitev na seznam in črtanje s seznama sankcioniranih posameznikov ali subjektov 
ter ustrezni pravni postopki, s katerimi se lahko izpodbija uvrstitev na seznam, da bi 
zagotovili temeljit sodni nadzor in pravice do pravnih sredstev;

8. obsoja vse povračilne ukrepe, ki so EU, njenim institucijam, poslancem, organom ali 
državljanom naloženi izključno kot povračilni ukrepi zaradi spodbujanja in varovanja 
spoštovanja človekovih pravic, demokracije in pravne države prek globalnega režima 
sankcij EU na področju človekovih pravic; opozarja, da so povračilni ukrepi namenjeni 
odvračanju EU od izvajanja njenih globalnih ukrepov za varstvo človekovih pravic v 
skladu z obveznostmi iz Pogodb: poudarja potrebo po hitrem, trdnem in usklajenem 
odzivu EU na povračilne ukrepe tretjih držav in potrebo po zagotovitvi, da dvostranski 
sporazumi s temi državami ne bodo spodkopavali globalnega režima sankcij EU na 
področju človekovih pravic ali verodostojnosti EU v zunanji politiki na splošno;

9. poudarja, da morajo v ta namen vse države članice EU razlagati uporabo in izvedbo 
sankcij dosledno in hitro; poziva Komisijo, naj v vlogi varuhinje Pogodb zagotovi, da 
bodo nacionalne kazni za kršitve sankcij EU učinkovite, sorazmerne in odvračilne; 
meni, da bi nesprejetje ustreznih ukrepov v razmerah, ki jih zaznamujejo stalne kršitve 
človekovih pravic, ogrozilo strategijo EU na področju človekovih pravic, njeno politiko 
sankcioniranja in verodostojnost; meni, da je za zagotovitev strožjega izvrševanja 
sankcij potreben centraliziran nadzorni mehanizem za izvajanje in skladnost; pozdravlja 
napoved Komisije, da bo vzpostavila odložišče podatkov o sankcijah in pripravila načrt 
(vključno z merili in časovnim razporedom) za prehod z odkrivanja sistematičnega 
neizpolnjevanja sankcij EU na postopke za ugotavljanje kršitev pred Sodiščem 
Evropske unije;

10. poudarja, da morajo države članice zagotoviti, da bodo organi, podjetja in drugi akterji, 
registrirani na njihovem ozemlju, v celoti spoštovali sklepe Sveta o omejevalnih 
ukrepih; poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo sodelovanje in izmenjavo 
informacij, ter poziva k okrepljenemu evropskemu mehanizmu nadzora in izvrševanja; 
poziva Svet, naj redno posodablja sezname sankcij, na katerih so podjetja, saj podjetja, 
ki kotirajo na borzi, pogosto uporabljajo pravne vrzeli in iščejo druge ustvarjalne 
rešitve, da bi se izognila sankcijam;



11. je prepričan, da so kršitve omejevalnih ukrepov, zlasti zamrznitev sredstev, nezakonite 
in škodijo finančnim interesom Unije; poziva k oceni primernosti ponovnega pregleda 
Direktive (EU) 2017/1371 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1939, da bi Evropsko javno 
tožilstvo zadolžili za preiskovanje, pregon in obtožbo storilcev in sostorilcev kaznivih 
dejanj, s katerimi se kršijo omejevalni ukrepi, sprejeti v okviru globalnega režima 
sankcij EU na področju človekovih pravic;

12. obžaluje, da Evropski parlament v tem procesu nima institucionalne vloge; poziva k 
parlamentarnemu nadzoru nad globalnim režimom sankcij EU na področju človekovih 
pravic in k okrepljeni vlogi Evropskega parlamenta pri predlaganju opredelitev resnih 
kršitev človekovih pravic, da bi povečali legitimnost globalnega režima sankcij EU na 
področju človekovih pravic, ter poziva k ustanovitvi posebne parlamentarne delovne 
skupine, ki bo nadzorovala izvajanje režima sankcij; poziva, naj ESZD in Komisija 
sistematično in institucionalizirano izmenjujeta informacije s Parlamentom in državami 
članicami ter jim poročata;

13. vztraja, da je potreben pregleden in vključujoč proces za olajšanje prispevka akterjev 
civilne družbe, vključno z ustanovitvijo svetovalnega odbora na ravni EU in rednimi 
srečanji z organizacijami civilne družbe, zagovorniki človekovih pravic in 
preiskovalnimi novinarji, da bi spremljali trenutno stanje režima in izboljšali njegovo 
izvajanje; poziva ESZD, naj izda smernice o tem, kako sodelovati v procesu, in 
poudarja, da je treba vzpostaviti mehanizem za zaupnost in zaščito prič za tiste, ki 
zagotavljajo informacije, kot so zagovorniki človekovih pravic in organizacije;

14. poudarja, da bi moral biti namen ciljno usmerjenih sankcij doseči učinkovite in trajne 
rezultate; poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj 
namenijo ustrezna sredstva in strokovno znanje za uveljavljanje in redno spremljanje 
učinka globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic ter naj pozorno 
spremljajo uvrstitev na seznam in umik s seznama; vztraja, da je treba več pozornosti in 
sredstev nameniti javnemu komuniciranju o seznamih, tako v EU kot v zadevnih 
državah, vključno s prevajanjem ustrezne dokumentacije v lokalni jezik ciljnih 
posameznikov ali subjektov;

15. opozarja, da je potrebna enotna in usklajena strategija za izvajanje režimov sankcij EU, 
ter poziva Komisijo in ESZD, naj zagotovita skladnost med globalnim režimom sankcij 
EU na področju človekovih pravic in zunanjo politiko EU, zlasti z njenimi politikami za 
podporo človekovim pravicam in demokraciji, pa tudi s skupno zunanjo in varnostno 
politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko; poleg tega poziva k skladnosti med 
režimi sankcij EU in mednarodnim kazenskim pravom, mednarodnim humanitarnim 
pravom in politikami EU, povezanimi s pravno državo in temeljnimi svoboščinami;

16. ponovno poudarja, kako pomembno je, da je globalni režim sankcij EU na področju 
človekovih pravic skladen s horizontalnimi omejevalnimi ukrepi EU za posamezne 
države, sektorskimi ukrepi in embargom na orožje ter obstoječimi mednarodnimi okviri 
za sankcije, zlasti v zvezi z Varnostnim svetom ZN, in jih dopolnjuje;

17. poziva EU, naj z ZDA vzpostavi čezatlantsko zavezništvo za obrambo demokracije po 
vsem svetu in predlaga nabor orodij za obrambo demokracije, ki bi vključeval skupne 
ukrepe glede sankcij in politik za preprečevanje pranja denarja, ter naj zagotovi, da bo 
njena politika sankcij povezana s preiskavami EU in mednarodnimi preiskavami ter 
številnimi drugimi mednarodnimi pravnimi instrumenti, kot so mednarodna sodišča in 



pobuda o pravosodnem središču EU;

18. je prepričan o prednostih sodelovanja in usklajevanja s partnerji in podobno mislečimi 
državami pri izvajanju globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic; 
spodbuja Komisijo in države članice, naj pri določanju sankcij upoštevajo tesno 
sodelovanje in strateške odnose med EU in ZDA, ki temeljijo na skupni zgodovini in 
skupnih demokratičnih vrednotah, ter poziva k rednim razpravam o ciljno usmerjenih 
sankcijah, zlasti v okviru čezatlantskega dialoga zakonodajalcev; poziva Komisijo in 
Evropsko službo za zunanje delovanje, naj sodelujeta z zunanjimi pravosodnimi 
institucijami, kot so Mednarodno kazensko sodišče, Evropsko sodišče za človekove 
pravice, Medameriško sodišče za človekove pravice, Afriško sodišče za človekove 
pravice in pravice ljudstev ter druga ad hoc sodišča, sodišča, ki prejemajo pomoč OZN, 
in drugi organi, vključno z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za 
človekove pravice in mednarodnimi nadzornimi in spremljevalnimi organi, 
Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, Natom in Svetom Evrope, z namenom 
pridobivanja dokazov za naložitev sankcij v okviru globalnega režima sankcij EU na 
področju človekovih pravic in odvračanje od kršitev človekovih pravic; poziva EU, naj 
spodbuja ratifikacijo Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča v vseh 
državah sveta;

19. poudarja, da bi moral biti glavni cilj vseh prizadevanj EU in držav članic v boju proti 
nekaznovanosti še naprej ta, da kazenski pregon storilcev hudih kršitev človekovih 
pravic in grozodejstev poteka prek različnih nacionalnih ali mednarodnih pristojnosti; v 
zvezi s tem ponovno poudarja pomen načela splošne pristojnosti in pozdravlja nedavne 
sodne postopke v skladu s tem načelom v številnih državah članicah;

20. poudarja, kako pomembno je, da se države kandidatke za članstvo v EU in potencialne 
države kandidatke uskladijo z globalnim režimom sankcij EU na področju človekovih 
pravic v okviru širše uskladitve s skupno zunanjo in varnostno politiko EU;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko.


