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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА

относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, 
спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители 
упражняват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС
(2011/2187(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Graham Watson 
от името на групата ALDE, относно последователна политика по отношение на 
авторитарните режими, спрямо които ЕС прилага ограничителни мерки, когато те 
упражняват своите лични и търговски интереси в рамките на ЕС (B7-0235/2011),

– като взе предвид Хартата на ООН и по-конкретно членове 1 и 25, както и членове 39 
и 41 от Глава VII,

– като взе предвид конвенциите на ООН относно правата на човека и факултативните 
протоколи,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и двата 
факултативни протокола,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи (Европейска конвенция за правата на човека), 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Резолюция 1267 (1999) относно ситуацията в Афганистан и 
Резолюция 1371 (2001) относно ситуацията в бивша югославска република 
Македония на Съвета за сигурност на ООН („Съвета за сигурност”), 

– като взе предвид член 21, параграф 2, и членове 22 и 36 от Договора за Европейския 
съюз (ДЕС),

– като взе предвид член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 година 
за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или 
доказателства1, 

– като взе предвид документа на Съвета, озаглавен „Създаване на състав „Санкции“ 
на работната група на съветниците по външни отношения (RELEX/Санкции)“ от 22 
януари 2004 г.(5603/2004),

– като взе предвид документа на Съвета, озаглавен „Основни принципи за 
използването на ограничителни мерки (санкции)“ от 7 юни 2004 г. (10198/1/2004),

                                               
1 ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45.
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– като взе предвид решението на Съда на Европейските общности по делото Yusuf и 
Al Barakaat International Foundation/Съвет и Комисия (ECR 11-3533 (2005)),

– като взе предвид Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за 
прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация1, 

– като взе предвид документа на Съвета, озаглавен „Най-добрите практики на ЕС за 
ефективно прилагане на ограничителни мерки“, от 9 юли 2007 г. (11679/2007),

– като взе предвид документа на Съвета, озаглавен „Прилагане на Обща позиция 
2001/931/ОВППС”, от 21 юли 2007 г. (10826/1/07REV 1), 

– като взе предвид документа на Съвета, озаглавен „Актуализиране на най-добрите 
практики на ЕС за ефективно прилагане на ограничителни мерки“, от 24 април 2008 
г. (08666/1/08/REV 1),

– като взе предвид Обща позиция 2009/67/ОВППС на Съвета от 26 януари 
2009 година за актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на 
специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Обща позиция 
2008/586/ОВППС2,

– като взе предвид документа на Съвета, озаглавен „Насоки за прилагане и оценка на 
ограничителни мерки (санкции) в рамките на общата външна политика и 
политиката на сигурност на ЕС“, последно преразгледан на 15 декември 
2009 г.(17464/09),

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно оценката на 
санкциите, налагани от ЕС като част от неговите действия и политики в областта на 
правата на човека3, 

– като взе предвид член 121, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2011),

Общи забележки относно подхода на ЕС към авторитарните лидери

А. като има предвид, че новият член 21 от ДЕС, създаден посредством член 1, параграф 
24 от Договора от Лисабон, приема, че дейността на Съюза се ръководи от 
„демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на 
човека и на основните свободи, 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 санкциите се прилагат с цел постигане на целите на ОВППС, 
установени в член 21 от ДЕС, които включват насърчаване на световния мир и 
сигурност, зачитането на правата на човека, основните свободи, принципа на 

                                               
1 ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59.
2 ОВ L 23, 27.1.2009 г., стр. 37.
3 ОВ С 295 Е, 4.12.2009 г., стр.49.
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правовата държава и консолидирането на демокрацията и доброто управление,

В. като има предвид, че в рамките на ОВППС санкциите или ограничителните мерки се 
разглеждат като принудителни мерки, при които не се прилага сила, като например 
оръжейно ембарго, търговски санкции, финансови и икономически санкции, запор 
на активи, забрана за извършване на полети, ограничение за достъп, дипломатически 
санкции, бойкот на спортни и културни събития и прекратяване на сътрудничеството 
с дадена трета държава,

Г. като има предвид, че неразбирателството между държавите-членки често води до 
непоследователно прилагане на ограничителните мерки, което нанася вреди на 
доверието в ЕС и има пагубно влияние върху ефикасността на тези мерки, 

Д. като има предвид, че Европейският съюз привлича множество авторитарни лидери и 
свързани с тях лица в качеството си на източник на имущество и банкови услуги, 
като канал за тяхното богатство и защото дава възможност техните потомци да 
получат образование, както и в качеството си на територия, в която могат да се 
наслаждават на свобода и пътуване без ограничения, 

Е. като има предвид, че възможността авторитарните лидери да превръщат властта си в 
лично богатство им предоставя стимул да продължат да бъдат на власт и увеличава 
възможностите им за това,  

Ж.като има предвид, че е трудно да се получи точна информация относно активите, 
които авторитарните лидери държат в ЕС,

З. като има предвид, че лидерите, спрямо които се прилагат санкции, ще бъдат 
засегнати, ако са подложени лично на натиск под формата на ограничения по 
отношение на възможността, която имат, да прехвърлят пари, правото на 
образование на юридически и физически лица, свързани с тях, перспективите за 
пътуване, достъпа до определени стоки или дипломатическо представителство,

И. като има предвид, че основен аспект на ефективната политика спрямо авторитарните 
режими трябва да бъде балансът между дипломацията, основана на принудителни 
мерки, и ясната комуникация и конструктивните възможности, които са сред 
използваните инструменти на външната политика на ЕС,

Й. като има предвид, че всички ограничителни мерки трябва да са в съответствие с 
правата на човека, международното хуманитарно право, правото на справедлив 
процес, пропорционалност и ефективни средства за правна защита,

1. отправя до Съвета следните препоръки:

Разработване на по-ясни дефиниции

а) да се разработят ясни критерии относно случаите, в които се прилагат ограничителни 
мерки;

б) да се определи ясно и изрично към кого се прилагат санкциите в случаи на 
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нефункциониращи държави или недържавни субекти; 

в) да се съставят ясни и измерими критерии относно случаите, в които се прилагат 
санкции, мотивите за подобни санкции, формата на санкциите, които се прилагат, 
както и процедурата за преразглеждане, която се следва; 

г) санкциите да бъдат включени в по-широк политически контекст, като се установят 
техните цели в краткосрочен и дългосрочен план;

д) да се припомни, че санкциите не са самоцел и винаги да се определят ясни стратегии 
за прекратяването им;

е) системно да се подкрепя дейността на Международния наказателен съд, като се 
гарантира, че процедурите и решенията му се зачитат надлежно в политиката на ЕС 
в областта на санкциите; 

Изграждане на ефикасна политика на санкции

ж) да поеме ангажимент 27-те държави-членки да говорят с един глас по въпросите, 
свързани с осъждането на авторитарни режими;

з) да признае, че ако санкциите не са координирани, те могат да бъдат неефективни и да 
дават резултати, обратни на декларираните им цели, и могат да укрепят авторитарния 
режим или да ограничат възможностите на ЕС в преговорите с въпросната държава;

и) да прилага съществуващите режими на санкции строго и еднакво;

й) да насочва санкциите само срещу отговорните елити на репресивните или престъпни 
режими и отговорните недържавни субекти на нефункциониращите държави и да 
гарантира, че санкциите не са насочени безразборно срещу останалото население;

к) да гарантира, че всяка политика на санкции се съпровожда от подкрепа за 
гражданското общество в съответната страна; 

л) да гарантира, че санкции се прилагат последователно към всички авторитарни 
режими, независимо от политическата им окраска или географското им положение; 

м) да гарантира, че ръководителите на мисии и делегации на ЕС са тясно свързани с 
процеса на планиране, прилагане и оценка на ограничителните мерки;

н) да ангажира състав „Санкции“ на работната група на съветниците по външни 
отношения (RELEX/Санкции) да изпълни мандата си да извърши проучване относно 
приемането на санкции, да извърши на оценка на съществуващите такива и 
разработи най-добри практики по отношение на прилагането и изпълнението на 
ограничителни мерки, както и да докладва редовно до Съвета и Европейския 
парламент относно своите резултати;

o) да ангажира съществуващите в рамките на ЕСВД и Комисията структури да 
извършват анализ на специфичните ситуации след приемането на санкции, с цел да 
се оцени цялостно тяхното въздействие и подобри приемането на санкции в бъдеще; 
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п) да ангажира правните служби на ЕС да предоставя на Съвета консултации относно 
необходимите предпазни мерки за предотвратяване на заобикалянето на санкциите от 
страна на включените в списъци частни лица; 

р) да ангажира ЕСВД и Комисията да възприемат по-интегриран подход, при който се 
споделят опит и познания при изготвянето, прилагането и прегледа на санкции;

с) да ангажира Комисията и държавите-членки да координират действията си при 
прилагане на оръжейно ембарго, което е от компетенциите на държавите-членки;

т) призовава Франция и Великобритания и всяка държава-членка на ЕС, която е 
непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН, да осигурят строгото и щателно 
прилагане на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН;

Ангажиране с последователна политика в границите на ЕС

у) да ангажира държавите-членки на ЕС да декларират случаите, в които лидери на 
режими, които са обект на санкции, притежават материални активи, държани в 
рамките на техните граници;

ф) да ангажира всички държави-членки на ЕС да гарантират строгото прилагане на 
целенасочените финансови санкции (като отказ на заеми, затягане на мерките, 
насочени към изплащането на заеми и замразяване на депозити), с цел да се гарантира 
на практика, че мерките отказват на набелязаните лица и субекти всякакъв достъп до 
всякакви финансови услуги в юрисдикцията на ЕС;

х) да гарантира, че на лидерите, които са обект на санкции, и на физическите и 
юридически лица и субекти, свързани с тях, е строго забранено да притежават 
собственост в рамките на ЕС;

ц) да ангажира държавите-членки на ЕС да попречат на физически и юридически лица, 
свързани с лидери, които са предмет на санкции, да получават образованието си в 
училища и университети в ЕС, доколкото това е позволено от законодателството на 
ЕС;

ч) да ангажира държавите-членки на ЕС да се придържат строго към забраните за 
пътуване, които не допускат лидерите, които са обект на санкции и асоциирани с тях 
лица, да пътуват в рамките на ЕС за лични (нехуманитарни) цели;

Популяризиране

ш) да ангажира ЕС да гради международна подкрепа за своите политики, особено с 
влиятелни в съответната страна действащи лица;

щ) да ангажира ЕС да засили легитимността и да гради широка обществена подкрепа за 
ограничителните мерки на равнище ЕС и на международно равнище, особено в 
страните, чиито режими са обект на санкции, и напълно да асоциира Европейския 
парламент в този процес; 

(aa) да ангажира върховният представител/заместник-председател, ръководителите на 
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мисии и ЕСВД да съобщават изрично на лидерите, които са обект на санкции, какво се 
изисква от тях и да поставят точни и постижими цели;

(aб) да ангажира държавите-членки да споделят информация относно включените в 
списъци частни лица, доколкото е възможно от правна гледна точка, с други държави, 
съответни органи на ЕС и международни организации;

(aв) да ангажира държавите-членки, доколкото е целесъобразно, да осигурят обществен 
достъп до информацията относно националните мерки по отношение на прилаганите 
ограничителни мерки;

(aг) ангажира Съвета напълно да асоциира Европейския парламент в процеса на преглед 
на санкциите и да търси неговия принос за политическите насоки и определянето на 
рамка за политиката на санкции на ЕС в по-широк смисъл; 

(aд) припомня, че дипломацията на принудата трябва да бъде съчетана и с положителни 
мерки, като помощ за развитие и подкрепа за гражданското общество; 

(aе) да положи усилия за мобилизирането на замразени активи, с крайната цел те да 
бъдат върнати в съответните страни в полза на населението; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за 
сведение, на Комисията и ЕСВД.



PR\877817BG.doc 9/11 PE470.086v02-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Примери за авторитарни лидери и тяхно обкръжение. имащи активи в ЕС:

(1.) според оценки, през последните две десетилетия 150 милиарда долара са били 
изнесени от страните от Северна Африка (Алжир, Мароко и Тунис)1;

(2.) в Египет, оценява се, че Хосни Мубарак и неговото семейство притежават лично 
богатство от между 50 и 70 милиарда долара, инвестирани предимно в ЕС и в 
САЩ2;

(3.) директорът на Лондонската школа по икономика подаде оставка след разкритията, 
че същата е участвала в сделка в размер на 2,2 милиарда британски лири за 
обучение на либийски държавни служители3;

(4.) че допълнителни 20 000 британски лира са били платени на ЛШИ като такса за 
обучение на министър-председателя на Либия, г-н Ал-Махмуди, чието име се 
споменава в Резолюция №1970 на Съвета за сигурност на ООН, наред с другото, за 
тежки и  систематични нарушения на правата на човека, в това число репресии над 
мирни демонстранти4;

(5.) оценява се, че режимът на Кадафи притежава милиарди в активи на територията на 
ЕС, особено в Обединеното кралство (частна собственост)5;

(6.) Ким Чен Ир държи приблизително 4 милиарда долара в европейски банки6;

(7.) подозира се, че Омар ал-Башир, президентът на Судан, е източил 9 милиарда 
долара от петролния бум на своята страна и е депозирал голяма част от тях в 
британски банки7;

                                               
1 BBC World Service, 18 януари, 2011 г.
2 IHS Global Insight Report
3 The Guardian, 4 март 2011 г.
4 Резолюция №1970 на Съвета за сигурност на ООН, 26 февруари 2011 г.
5 CNBC, 22 август 2011 г.
6 „Ким Чен Ир държи „фонд за извънредни ситуации“ от 4 милиарда в европейски банки“, The Daily 

Telegraph, 14 март 2010 г.
7 Luis Moreno Ocampo, главен прокурор на Международния наказателен съд
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА B7-0235/2011

внесено съгласно член 121, параграф 1 от Правилника за дейността

относно последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо 
които ЕС прилага ограничителни мерки, при упражняване на техните лични и 
търговски интереси в рамките на ЕС

Graham Watson
от името на групата ALDE

Европейският парламент,

– като взе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон и създаването на ЕСВД,

– като взе предвид член 6 и член 21 от Договора от Лисабон и предходните 
резолюции на Европейския парламент относно гарантирането на общите ценности, 
основните интереси и целостта на Съюза в съответствие с принципите на Хартата на 
Организацията на обединените нации,

– като взе предвид насоките на Съвета относно прилагането и оценката на 
ограничителни мерки (санкции) в рамките на общата външна политика и 
политиката на сигурност на ЕС1,

– като взе предвид член 121, параграф 1 от своя правилник,

А. като взе предвид неотдавнашните катаклизми в Близкия Изток, които показаха 
нуждата от по-последователна и ефективна стратегия по отношение на 
авторитарните режими, които вече са обект на ограничителните мерки на ЕС;

Б. като има предвид, че личното богатство на авторитарните лидери често е натрупано 
в резултат на корупция и експлоатация на техните народи и ресурси;

В. като отбелязва, че авторитарните лидери често използват това богатство, за да 
укрепят властта си и да потискат своите народи,

Г. като осъзнава, че ефективно средство срещу авторитарните лидери би било да им се 
попречи да се възползват от постъпленията от корупцията и да бъде атакувана 
способността им да прехвърлят пари;

                                               
1 Европейски съвет, Брюксел, 2 декември 2005 г., 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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1. отправя до Съвета следните препоръки:

а) да задълбочи и засили набора от използваните от него ограничителни мерки 
срещу признати авторитарни режими, като вземе на прицел също така и 
техните лични и търговски действия в рамките на ЕС

• да откаже на авторитарните лидери и на техните основни сподвижници 
правото да притежават собственост или да държат пари в държави-членки на 
ЕС

• да попречи на авторитарните лидери и на техните основни сподвижници да 
предоставят образование на членовете на техните семейства в държавите-
членки на ЕС

• да предотврати пътуването на авторитарните лидери и техните основни 
сподвижници в рамките на ЕС

• да забрани на авторитарните лидери и техните основни сподвижници да 
извършват стопанска дейност в рамките на ЕС;

б) активно да включи трети държави в този подход;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и 
Комисията, както и на държавите-членки.


