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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ

týkající se konzistentní politice uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nimž 
zavedla EU omezující opatření týkající se osobních a komerčních zájmů vůdců těchto 
režimů v EU
(2011/2187(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Graham Watson za skupinu ALDE
a který se týká konzistentní politiky uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nimž 
zavedla EU omezující opatření týkající se jejich osobních a komerčních zájmů v EU (B7–
0235/2011),

– s ohledem na Chartu OSN, zejména na články 1 a 25 a v kapitole VII články 39 a 41 této 
charty,

– s ohledem na úmluvy OSN o lidských právech a opční protokoly k těmto úmluvám,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a jeho dva opční 
protokoly,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská 
úmluva o lidských právech), 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na rezoluci 1267 (1999) o situaci v Afghánistánu a rezoluci 1371 (2001)
o situaci v Bývalé jugoslávské republice Makedonii Rady bezpečnosti Organizace 
spojených národů,

– s ohledem na čl. 21 odst. 2 a články 22 a 36 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na článek 215 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV ze dne 22. července 2003
o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii1, 

– s ohledem na dokument nazvaný „Zavedení útvaru Sankce v rámci pracovní skupiny 
poradců pro zahraniční vztahy (RELEX/Sankce)” ze dne 22. ledna 2004 (5603/2004),

– s ohledem na dokument nazvaný „Základní zásady použití omezujících opatření (sankcí)” 
ze dne 7. června 2004 (10198/1/2004),

– s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Yusuf a Al Barakaat 
International Foundation v. Rada a Komise (Sb. rozh. s. 11-3533 (2005)), 

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování 

                                               
1 Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 45
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zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci1, 

– s ohledem na dokument Rady nazvaný Osvědčené postupy EU pro účinné zavádění 
omezujících opatření ze dne 9. července 2007 (11679/2007),

– s ohledem na dokument Rady nazvaný Provedení společného postoje Rady 
2001/931/SZBP ze dne 21. července 2007 (10826/1/07REV 1), 

– s ohledem na dokument Rady nazvaný Aktualizace osvědčených postupů EU pro účinné 
zavádění omezujících opatření ze dne 24. dubna 2008 (08666/1/08/REV 1),

– s ohledem na společný postoj Rady 2009/67/SZBP ze dne 26. ledna 2009, kterým se 
aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti 
terorismu a zrušuje společný postoj 2008/586/SZBP2,

– s ohledem na dokument nazvaný „Pokyny pro zavádění a hodnocení omezujících opatření 
(sankcí) v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU”, naposledy revidovaný 
dne 15. prosince 2009 (17464/09),

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2008 o hodnocení sankcí Evropské unie 
udělovaných v rámci opatření a politiky EU v oblasti lidských práv3,

– s ohledem na čl. 121 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2011),

Obecné poznámky týkající se přístupu EU k autoritářským vůdcům

A. vzhledem k tomu, že nový článek 21 Smlouvy o Evropské unii zavedený čl. 1 odst. 24
Lisabonské smlouvy uznává, že činnost Unie spočívá na zásadách „demokracie, právního 
státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské 
důstojnosti, na zásadách rovnosti a solidarity a na dodržování zásad Charty Organizace 
spojených národů a mezinárodního práva“,

B. vzhledem k tomu, že sankce jsou užívány k plnění cílů SZBP, zavedených článkem 21 
Smlouvy o Evropské unii a zahrnujících prosazování míru a bezpečnosti na mezinárodní 
úrovni, šíření dodržování lidských práv, základních svobod, právního státu a upevňování 
demokracie a řádné správy věcí veřejných,

C. vzhledem k tomu, že v rámci SZBP se za sankce nebo omezující opatření považují 
donucovací opatření bez použití síly, jako je embargo na vývoz zbraní, obchodní sankce, 
finanční a hospodářské sankce, zmrazení aktiv, zákaz letů, omezení vstupu do určitých 
zemí, diplomatické sankce, bojkot sportovních a kulturních akcí a přerušení spolupráce
s třetí zemí,

D. vzhledem k tomu, že neshody mezi členskými státy často vedou k nejednotnému 

                                               
1 Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 59
2 Úř. věst. L 23, 27.1.2009, s. 37
3 Úř. věst. C 295 E, 4.12.2009, s. 49.
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uplatňování omezujících opatření, což poškozuje důvěryhodnost EU a má negativní dopad 
na účinnost těchto opatření,

E. vzhledem k tomu, že je Evropská unie atraktivní pro mnoho autoritářských vůdců a jejich 
spolupracovníků, představuje pro tyto osoby zdroj vlastnictví a bankovních služeb, zdroj 
bohatství a poskytovatele vzdělání pro jejich potomstvo a prostor, v němž mohou využívat 
svobody cestování,

F. vzhledem k tomu, že příležitost pro autoritářské vůdce spočívající v přeměně moci na 
osobní bohatství představuje pro tyto osoby podporu a posiluje jejich schopnost nadále 
setrvat u moci,

G. vzhledem k tomu, že je obtížné získat přesné informace o aktivech držených 
autoritářskými vůdci v EU, 

H. vzhledem k tomu, že vůdci potrestaní uvalením sankcí budou postiženi, pokud na jejich 
osobu bude vyvíjen tlak ve formě omezení jejich schopnosti manipulovat s penězi, 
omezení práv na vzdělání právnických a fyzických osob, které s nimi souvisejí, vyhlídek 
na cestování, přístupu ke konkrétnímu zboží nebo diplomatickému zastoupení,

I. vzhledem k tomu, že základní aspekt účinné politiky vůči autoritářským režimům musí 
vyvažovat donucovací diplomacii jasnou komunikací a konstruktivními možnostmi 
dostupnými v rámci souboru nástrojů zahraniční politiky EU,

J. vzhledem k tomu, že všechna omezující opatření musí být v souladu s lidskými právy,
mezinárodním humanitárním právem, právem na spravedlivý proces, proporcionalitou
a právem na účinnou nápravu, 

1. dává Radě tato doporučení:

Stanovit jasnější definice

a) vypracovat jasnější kritéria, pokud jde o to, kdy použít omezující opatření;

b) jasně a výslovně stanovit, na koho jsou uvalovány sankce v případě států v úpadku nebo 
nestátních činitelů;

c) stanovit jasná a měřitelná kritéria, pokud jde o to, kdy uplatnit sankce, motivaci pro uvalení 
takových sankcí, typ sankcí, který mají být použity, a postup přezkumu;

d) začlenit sankce do širšího politického kontextu a stanovit jejich krátkodobé a dlouhodobé 
cíle;

e) připomenout, že sankce nejsou samy o sobě cílem, a vždy určit jasné výstupní strategie;

f) systematicky podporovat práci Mezinárodního trestního dvora tím, že se zajistí, aby 
procesy a rozsudky dvora byly náležitě zohledněny v rámci politiky EU v oblasti sankcí; 

Vytváření účinné politiky v oblasti sankcí
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g) zavázat 27 členských států EU, aby ve věci odsuzování autoritářských režimů vystupovaly 
jednotně;

h) uznat, že pokud sankce nejsou koordinovány, mohou být neúčinné a v rozporu se smyslem 
své existence a mohou posílit autoritářský režim nebo omezit manévrovací prostor EU pro 
jednání s dotčeným státem;

i) provádět stávající sankční režimy dostatečně přísně a jednotně;

j) zaměřit sankce pouze na zodpovědné privilegované vrstvy represivních či zločinných režimů
a odpovědné nestátní činitele států v úpadku a zajistit, aby nezasahovaly bez rozdílu širší 
obyvatelstvo; 

k) zajistit, aby politika v oblasti sankcí byla doplněna podporou občanské společnosti v dotčené 
zemi; 

l) zajistit, aby sankce byly konzistentně uvalovány na všechny autoritářské režimy bez ohledu 
na politickou příslušnost či politickou geografii; 

m) zajistit, aby vedoucí misí a delegací EU byli aktivně zapojeni do procesu navrhování, 
provádění a hodnocení omezujících opatření;

n) zavázat útvar sankce v rámci RELEX, aby plnil své poslání spočívající ve výzkumu
v oblasti uvalování sankcí, hodnocení stávajících sankcí a vyvíjení osvědčených postupů
s ohledem na používání a provádění omezujících opatření a podávání pravidelných zpráv 
Radě a Evropskému parlamentu, které se týkají jeho závěrů;

o) zavázat stávající struktury v rámci Evropské služby pro vnější činnost a Komise
k provedení analýzy konkrétní situace po přijetí sankcí s cílem plně posoudit jejich dopad
a zlepšit přijímání sankcí v budoucnosti; 

p) zavázat právní služby EU k poskytování poradenství Komisi ohledně přijímání opatření, 
jejichž cílem je zabránit obcházení sankcí dotčenými osobami;

q) zavázat Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi k integrovanějšímu přístupu, v jehož 
rámci budou sdíleny odborné znalosti a poznatky při přípravě, provádění a přezkumu 
sankcí;

r) zavázat Komisi a členské státy ke koordinaci provádění embarga na vývoz zbraní, která 
spadají do pravomoci členských států;

s) vyzvat Francii a Velkou Británii a všechny země EU, které jsou nestálými členy Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů, aby dostatečně naléhaly na přísné a důkladné 
provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

Zavázat k provádění soudržné politiky v EU

t) zavázat členské státy EU k tomu, aby oznámily případnou skutečnost, že vůdci 
sankcionovaných režimů drží na jejich území aktiva;
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u) zavázat všechny členské státy EU, aby zajistily přísné uplatňování cílených finančních sankcí 
(jako je odmítnutí půjčky, zpřísnění opatření zaměřených na splácení půjček a zmrazení 
vkladů) s cílem zajistit, aby tato opatření skutečně zamezila jakémukoli přístupu určených 
osob a subjektů ke všem finančním službám, které spadají pod jurisdikci EU;

v) zajistit, aby se na sankcionované vůdce a fyzické a právnické osoby a subjekty, které s nimi 
spolupracují, vztahoval přísný zákaz vlastnictví nemovitého majetku v EU;

w) zavázat členské státy EU k zamezení možnosti studia fyzických a právnických osob, které 
spolupracují se sankcionovanými vůdci, na školách a univerzitách v EU, pokud to dovoluje 
právo EU;

x) zavázat členské státy EU, aby přísně dodržovaly zákaz cestování pro sankcionované vůdce
a jejich spolupracovníky, pokud jde o cestování v EU za soukromými (nehumanitárními) 
účely; 

Osvěta

y) zavázat EU k budování mezinárodní podpory pro její politiky, zejména ve spolupráci
s vlivnými aktéry v dané zemi;

z) zavázat EU k posílení legitimity omezujících opatření a vytvoření široké podpory veřejnosti 
pro tato opatření na úrovni EU a na mezinárodní úrovni, zejména v zemích dotčených 
sankcemi, a plně zapojit do tohoto procesu Evropský parlament; 

aa) zavázat vysokou představitelku / místopředsedkyni, vedoucí misí a Evropskou službu pro 
vnější činnost k tomu, aby sankcionovaným vůdcům výslovně sdělili, co se od nich 
očekává, a stanovit přesné a dosažitelné cíle;

ab) zavázat členské státy k tomu, aby v rámci legálních možností sdílely informace
o sankcionovaných osobách s ostatními státy, příslušnými orgány EU a mezinárodními 
organizacemi;

ac) zavázat členské státy k tomu, aby, pokud je to vhodné, zajistily přístup veřejnosti
k informacím o vnitrostátních opatřeních, pokud jde o uplatňovaná omezující opatření;

ad) zavázat Radu k plnému zapojení Evropského parlamentu do přezkumu sankcí a vyžádat si 
příspěvky Evropského parlamentu pro účely vypracování politických hlavních směrů a širší 
politiky EU v oblasti sankcí;

ae) připomenout, že donucovací diplomacie musí být doprovázena pozitivními opatřeními, jako 
je rozvojová pomoc a podpora občanské společnosti; 

af) usilovat o uvolnění zmrazených aktiv za účelem jejich případného navrácení do příslušných 
zemí ku prospěchu obyvatelstva; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi
a Evropské službě pro vnější činnost.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Příklady autoritářských vůdců a jejich kruhů, kteří disponují aktivy v EU:

(1.) odhaduje se, že za poslední dvě desetiletí opustilo země v severní Africe (Alžírsko, 
Maroko a Tunisko) 150 miliard amerických dolarů1;

(2.) podle odhadů se hodnota osobního vlastnictví Husního Mubáraka a jeho rodiny pohybuje 
mezi 50 až 70 miliardami amerických dolarů, přičemž tyto prostředky byly převážně 
investovány v EU a USA2;

(3.) ředitel London School of Economics odstoupil z funkce na základě tvrzení, že jím řízená 
univerzita byla zapojena do obchodu v celkové hodnotě 2,2 milionů liber šterlinků, jehož 
předmětem bylo zajištění odborného vzdělávání libyjských státních úředníků 3;

(4.) a že dalších 20 000 liber šterlinků bylo LSE zaplaceno jako školné předsedy vlády Libye, 
pana Al-Mahmudiho, jehož jméno se objevilo v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1970 
mimo jiné v souvislosti se závažným a systematickým porušováním lidských práv, včetně 
represí namířených proti poklidným demonstrantům4;

(5.) má se za to, že Kaddáfího režim disponuje v EU jměním v hodnotě několika miliard eur,
a to zejména ve Spojeném království (soukromý majetek)5;

(6.) aktiva Kim Čong-ila v evropských bankách činí zhruba 4 miliardy amerických dolarů6;

(7.) súdánský prezident Umar al-Bašír čelí podezření ze zneužití 9 miliard amerických dolarů 
pocházejících z ropné konjunktury Súdánu a uložení velké části těchto prostředků
v britských bankách7;

                                               
1 BBC World Service, 18. ledna 2011
2 Zpráva společnosti IHS Global Insight
3 The Guardian, 4. března 2011
4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1970, 26. února 2011,
5 CNBC, 22. srpna 2011
6 ‘Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks’, The Daily Telegraph, 14 March 2010
7 Luis Moreno Ocampo, hlavní žalobce Mezinárodního trestního tribunálu 
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31.3.2011

NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ (B7–0235/2011)

v souladu s čl. 121 odst. 1 jednacího řádu

ke konzistentní politice uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nimž zavedla EU 
omezující opatření týkající se jejich osobních a komerčních zájmů v EU

Graham Watson
za skupinu ALDE

Evropský parlament,

– s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost a zřízení Evropské služby pro vnější 
činnost,

– s ohledem na články 6 a 21 Lisabonské smlouvy a na svá předchozí usnesení týkající se 
ochrany společných hodnot, základních zájmů a celistvosti Unie v souladu se zásadami 
Charty OSN,

– s ohledem na pokyny Rady pro zavádění a hodnocení omezujících opatření (sankcí)
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU1,

– s ohledem na čl. 121 odst. 1 jednacího řádu,

A. vzhledem k nedávným povstáním v zemích Blízkého východu, která prokázala potřebu 
soudržnější a účinnější strategie vůči autoritářským režimům, proti nimž již EU přijala 
omezující opatření,

B. vzhledem k tomu, že osobní bohatství autoritářských vůdců je často výsledkem korupce
a vykořisťování jejich lidu a zdrojů jejich země,

C. vzhledem k tomu, že autoritářští vůdci často využívají svého bohatství k posílení své moci
a utlačování lidu své země,

D. vzhledem k tomu, že si je vědom, že zabránit autoritářským vůdcům v tom, aby měli 
prospěch z prostředků získaných z korupce, a v přesouvání těchto prostředků by bylo 
účinným nástrojem, který by bylo možné proti nim použít,

1. dává Radě tato doporučení:

                                               
1 Evropská rada, Brusel, 2. prosince 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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a) rozšířit a posílit soubor omezujících opatření, která lze přijmout proti režimům, jež 
byly uznány za autoritářské, a která by zahrnovala také cílená omezení zaměřená na 
jejich osobní a komerční činnost v EU,

• odejmout autoritářským vůdcům a jejich hlavním spolupracovníkům právo 
vlastnit v zemích EU majetek či finanční prostředky,

• zabránit autoritářským vůdcům a jejich hlavním spolupracovníkům, aby posílali 
své rodinné příslušníky do škol v zemích EU,

• zabránit autoritářským vůdcům a jejich hlavním spolupracovníkům v cestování
v EU,

• zakázat autoritářským vůdcům a jejich hlavním spolupracovníkům, aby sledovali 
své podnikatelské zájmy v EU;

b) aktivně do tohoto přístupu zapojit třetí země;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a členským státům.


