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POLITICA PRIVIND SANCȚIUNILE ȘI EMBARGOURILE COMERCIALE
Magna și-a luat angajamentul de a asigura respectarea legilor din toate
jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea, incluzând legile și reglementările
privind sancțiunile economice. Această politică se aplică tuturor angajaților Magna
International Inc. și grupurilor sale operaționale, diviziilor, asocierilor în
participație și altor operațiuni de la nivel global (denumite colectiv „Magna”).
Această politică se aplică, de asemenea, tuturor persoanelor care acționează în
numele Magna, incluzând angajați, specialiști, directori, consultanți și agenți.
•

Trebuie să respectați toate legile și regulamentele aplicabile („legile privind sancțiunile”), inclusiv
cele referitoare la restricțiile care se impun în cazul desfășurării de legături comerciale cu:

•

țările și/sau subdiviziunile politice ale țărilor care sunt supuse sancțiunilor (denumite colectiv „țările
sancționate”); și

•

persoanele, societățile sau entitățile, incluzând reprezentanții și agenții acestora care au domiciliul
în țările sancționate sau sunt incluși în listele naționale sau internaționale cu sancțiuni (denumite
colectiv „persoanele sancționate”).

Ce este o sancțiune sau un embargou comercial?
Sancțiunile și embargourile comerciale sunt măsuri implementate de guverne sau organizații internaționale
(precum Organizația Națiunilor Unite) care restricționează activitățile comerciale în anumite țări. Acestea
au adesea scopul de a pune presiuni asupra guvernelor țărilor sancționate sau a persoanelor sancționate
pentru a modifica politicile sau practicile considerate a fi periculoase pentru pacea și securitatea
internațională sau drepturile omului de către guvernul care impune sancțiunea.

Ce interzic legile privind sancțiunile?
Legile privind sancțiunile restricționează sau interzic diferite activități comerciale, în funcție de țara
sancționată și de persoana sancționată implicată. Legile privind sancțiunile impun, de obicei, restricții în
legătură cu mișcarea bunurilor, serviciilor sau a fondurilor. Legile privind sancțiunile pot, dar nu este
neapărat necesar, să limiteze sau să interzică:
•

Vânzarea sau achiziția de bunuri, servicii sau informații tehnice către sau de la oricine din țara
sancționată;

•

Vânzarea sau achiziția oricăror bunuri, servicii sau informații tehnice către sau de la o persoană
sancționată, indiferent unde se află persoana respectivă;

•

Transferul fondurilor către sau prin orice țară sancționată sau persoană sancționată, precum și
primirea fondurilor de la o persoană sancționată (de exemplu, o bancă sancționată); sau

•

Vânzarea oricăror bunuri, servicii sau informații tehnice către o persoană permisă dintr-o țară
permisă, dacă vânzătorul știe că bunurile, serviciile sau informațiile tehnice sunt destinate unei țări
sancționate sau unei persoane sancționate.

Cum devine o țară sau o persoană o țară sancționată sau o persoană sancționată?
De obicei, o țară, persoană sau societate este supusă sancțiunilor sau embargourilor deoarece s-a
presupus că este implicată în activități precum terorism, încălcarea drepturilor omului, exporturi ilegale,
proliferare nucleară și alte acțiuni ilegale. Anumite țări și regiuni în care Magna operează (de ex. Canada,
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Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană) pregătesc și publică liste cu țările sancționate și
persoanele sancționate. De exemplu:
Canada:
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
Statele
Unite
ale
Americii:
http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Uniunea
Europeană:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
Organizația
Națiunilor
Unite:
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidatedlist#composition%20list

Politica
Magna nu va încheia tranzacții comerciale cu nicio țară sancționată sau persoană sancționată sau care
implică o țară sancționată sau o persoană sancționată. Dacă aflați despre o tranzacție comercială existentă
sau posibilă cu sau care implică o țară sancționată sau o persoană sancționată, contactați imediat un
consilier juridic regional, al grupului sau al corporației Magna. Puteți, de asemenea, să vă contactați
supraveghetorul, un Regional Compliance Officer sau să vă raportați îngrijorarea folosind Linia telefonică
de asistență Magna.

Țările sancționate
Trebuie să respectați legile privind sancțiunile care sunt aplicabile în orice țară în care desfășurați afaceri
în numele Magna. În plus, politica Magna este de a respecta în general legile privind sancțiunile din Statele
Unite și Canada în toate operațiunile sale globale, cu excepția cazului în care o asemenea conformitate nu
este permisă de legea locală.
Rețineți că legile privind sancțiunile sunt complexe, variază în funcție de țară și se schimbă frecvent. Dacă
aveți întrebări despre aplicarea legilor privind sancțiunile pentru orice activitate comercială Magna, vă
rugăm să vă consultați cu un consilier juridic regional, al grupului sau al corporației Magna pentru
recomandări.

Încălcări
Magna nu tolerează încălcările conformității. Orice încălcare va fi tratată ca o problemă gravă și va fi
sancționată cu măsuri disciplinare, mergând până la și incluzând încetarea contractului de muncă.
Dacă aflați despre sau suspectați o încălcare de către oricine a Codului de conduită și etică al Magna sau
a acestei Politici, trebuie să raportați îngrijorarea dumneavoastră informând un consilier juridic regional, al
grupului sau al corporației. Puteți, de asemenea, să vă contactați (i) superiorul, (ii) un Regional Compliance
Officer, (iii) responsabilul șef cu etica și conformitatea sau (iv) linia telefonică de asistență Magna.
Conform politicii antirepresalii, Magna îi protejează pe angajați, care nu vor fi sancționați, concediați,
retrogradați, suspendați, discriminați sau supuși oricărei alte forme de represalii, dacă au trimis un raport
de bună-credință referitor la orice încălcare a Codului de conduită și etică al Magna sau a acestei Politici.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pentru informații suplimentare sau recomandări, contactați un consilier juridic regional, al grupului sau al
corporației, un Regional Compliance Officer sau vicepreședintele nostru, responsabilul șef cu conformitatea
și etica.
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