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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om en konsekvent holdning over for totalitære regimer, som EU har vedtaget restriktive 
foranstaltninger overfor, når deres ledere forfølger personlige og erhvervsmæssige 
interesser inden for EU
(2011/2187(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Graham Watson for for ALDE-Gruppen
om en konsekvent holdning over for totalitære regimer, som EU har vedtaget restriktive 
foranstaltninger overfor, når deres ledere forfølger personlige og erhvervsmæssige 
interesser inden for EU (B7-0235/2011);

– der henviser til FN's Pagt, navnlig artikel 1 og 25 samt artikel 39 og 41 i kapitel VII,

– der henviser til FN’s menneskerettighedskonventioner og de valgfrie protokoller hertil,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og de 
to valgfrie protokoller hertil,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder (den europæiske menneskerettighedskonvention), 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

– der henviser til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) om situationen i Afghanistan 
og resolution 1371 (2001) om situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, 

– der henviser til artikel 21, stk. 2, samt artikel 22 og 36, i traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU),

– der henviser til artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i 
Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller 
bevismateriale1, 

– der henviser til Rådets dokument af 22. januar 2004 (5603/2004) om oprettelse af en 
sanktionsgruppe under Gruppen af Råder vedrørende Eksterne Forbindelser 
(RELEX/sanktioner),

– der henviser til Rådets dokument med titlen "Grundprincipper for anvendelse af restriktive 
foranstaltninger (sanktioner)" af 7. juni 2004 (10198/1/2004),

– der henviser til EU-Domstolens dom i sagen Yusuf og Al Barakaat International 
Foundation mod Rådet og Kommissionen (Sml. 11-3533 (2005), 

                                               
1 EFT L 196 af 2.8.2003, s. 45.
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– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2006/783/RIA af 6. oktober 2006 om anvendelse 
af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation1, 

– der henviser til Rådets dokument af 9. juli 2007 (11679/2007) om EU's bedste praksis for 
effektiv gennemførelse af restriktive foranstaltninger,

– der henviser til Rådets dokument om gennemførelse af Rådets fælles holdning 
2001/931/FUSP af 21. juli 2007 (10826/1/07REV 1), 

– der henviser til Rådets dokument af 24 april 2008 (08666/1/08/REV 1) om ajourføring af 
EU's bedste praksis for effektiv gennemførelse af restriktive foranstaltninger,

– der henviser til Rådets fælles holdning 2009/67/FUSP af 26. januar 2009 om ajourføring 
af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til 
bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2008/586/FUSP2,

– der henviser til Rådets dokumentet med titlen "Retningslinjer for gennemførelse og 
evaluering af restriktive foranstaltninger (sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik", senest ændret den 15 december 2009 (17464/09),

– der henviser til sin beslutning af 4. september 2008 om evaluering af EU-sanktioner som 
del af EU's aktioner og politikker på menneskerettighedsområdet3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 3,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2011),

Generelle bemærkninger om EU’s politik over for autoritære ledere   

A. der henviser til den nye artikel 21 i EU-traktaten som indført ved artikel 1, nr. 24, i 
Lissabontraktaten, hvori det anerkendes, at Unions optræden bygger på principperne om 
”demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende 
frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, 
principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede 
Nationers pagt og folkeretten”;

B. der henviser til, at sanktioner iværksættes med henblik på at nå de specifikke FUSP-mål, 
der er fastsat i EU-traktatens artikel 21, og som omfatter fremme af den internationale fred 
og sikkerhed, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, 
retsstaten samt konsolidering af demokrati og god regeringsførelse;

C. der henviser til, at sanktioner eller restriktive foranstaltninger inden for rammerne af 
FUSP betragtes som tvangsforanstaltninger såsom våbenembargoer, handelssanktioner, 
finansielle og økonomiske sanktioner, indefrysning af aktiver, flyveforbud, 
adgangsrestriktioner, diplomatiske sanktioner, boykot af sportsbegivenheder og kulturelle 
begivenheder og midlertidig ophævelse af samarbejdet med et tredjeland;

                                               
1 EUT L 328 af 24.11.2006, s. 59.
2 EFT L 23 af 27.01.09, s. 37.
3 EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 49.
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D. der henviser til, at uenighed mellem medlemsstaterne ofte fører til inkonsekvent 
anvendelse af tvangsforanstaltninger, hvilket er til skade for EU’s troværdighed og har en 
negativ indvirkning på effektiviteten af de pågældende foranstaltninger;

E. der henviser til, at EU’s tiltrækningskraft for mange autoritære ledere og personer med 
tilknytning til dem, skyldes, at de ser EU som et sted, hvor de kan erhverve fast ejendom 
og få banktjenesteydelser, et sted, hvor de kan kanalisere deres rigdom hen, hvor deres 
børn kan få en uddannelse, og hvor de kan rejse frit;

F. der henviser til, at autoritære lederes mulighed for at forvandle magt til personlig rigdom 
giver dem incitamenter til og øger deres mulighed for at blive ved magten;

G. der henviser til, at det er vanskeligt at få fat i præcise oplysninger om de aktiver, som 
autoritære ledere besidder inden for EU;

H. der henviser til, at ledere, der er pålagt sanktioner, vil blive berørt, hvis de personligt 
kommer under pres i form af begrænsninger af deres mulighed for at flytte penge, af retten 
til uddannelse af juridiske og fysiske personer, som er knyttet til dem, af rejsemuligheder, 
af adgangen til særlige goder eller diplomatisk repræsentation; 

I. der henviser til, at et væsentligt aspekt ved en effektiv politik mod autoritære regimer er, 
at den skal afveje diplomatiske tvangsforanstaltninger med klar tale og de konstruktive 
muligheder, der findes i EU's udenrigspolitiske værktøjskasse;

J. der henviser til, at alle restriktive foranstaltninger skal respektere menneskerettigheder, 
den humanitære folkeret, retfærdig rettergang, proportionalitet og ret til effektiv 
klageadgang;

1. henstiller til Rådet:

Fastlæggelse af klarere definitioner

a) at udvikle klare kriterier for, hvornår der skal iværksættes restriktive foranstaltninger

b) klart og udtrykkeligt at fastlægge, hvem der pålægges sanktioner i tilfælde af 
fejlslagne stater eller ikke-statslige aktører

c) at opstille klare og målelige kriterier for, hvornår der skal iværksættes sanktioner, 
begrundelsen for sådanne sanktioner, formen af de sanktioner, der skal iværksættes, 
og hvilken klageprocedure der skal følges 

d) at indføje sanktionerne i en bredere strategisk sammenhæng og fastsætte målet med 
dem på kortere og længere sigt

e) at erindre om, at sanktionerne ikke er et mål i sig selv og altid at fastlægge klare 
exitstrategier

f) systematisk at støtte Den Internationale Straffedomstols arbejde ved at sikre, at der i 
EU’s sanktionspolitik tages behørigt hensyn til domstolens procedurer og domme;  
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Opbygning af en effektiv sanktionspolitik

g) at forpligte der 27 EU-medlemsstater til at tale med én stemme med hensyn til 
fordømmelse af autoritære regimer

h) at erkende, at sanktioner, hvis de ikke koordineres, kan være ineffektive og modvirke 
deres erklærede mål og kan styrke det autoritære regime eller indskrænke EU’s 
forhandlingsspillerum over for den pågældende stat

i) at gennemføre eksisterende sanktionsordninger rigorøst og ensartet

j) kun at rette sanktioner mod den ansvarlige elite i repressive eller kriminelle regimer og 
de ansvarlige ikke-statslige aktører i fejlslagne stater, og at sikre, at sanktionerne ikke 
rammer den brede befolkning i flæng

k) at sikre, at enhver sanktionspolitik kombineres med støtte til civilsamfundet i det 
pågældende land 

l) at sikre, at sanktionerne anvendes konsekvent over for alle autoritære regimer uanset 
deres politiske farve eller geografiske beliggenhed 

m) at sikre, at EU’s missions- og delegationsledere er tæt knyttet til processen med at 
udforme, gennemføre og evaluere restriktive foranstaltinger

n) at forpligte RELEX/Sanktionsgruppen til at opfylde sit mandat om at gennemføre 
forskning i iværksættelse af sanktioner, evaluering af eksisterende sanktioner og 
udvikling af bedste praksis med hensyn til anvendelse og gennemførelse af restriktive 
foranstaltninger og til regelmæssigt af aflægge rapport til Rådet og Europa-
Parlamentet om sine resultater

o) at pålægge de eksisterende strukturer i EU’s Udenrigstjeneste og Kommissionen at 
foretage specifik situationsanalyse efter vedtagelse af sanktioner med henblik på fuldt 
ud at vurdere deres virkning og forbedre iværksættelsen af sanktioner i fremtiden 

p) at pålægge EU’s juridiske tjenester at rådgive Rådet om, hvilke 
forsigtighedsforanstaltninger der er nødvendige for at hindre, at de sortlistede personer 
omgår sanktionerne

q) at forpligte EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til en mere integreret 
fremgangsmåde, hvor de deler ekspertise og viden i forbindelse med udformning, 
gennemførelse og revision af sanktioner

r) at pålægge Kommissionen og medlemsstaterne at koordinere gennemførelsen af 
våbenembargoer, hvilket hører under medlemsstaternes kompetenceområde

s) at opfordre Frankrig og Det Forenede Kongerige og alle EU’s ikke-permanente 
medlemmer af FN's Sikkerhedsråd til at udøve tilstrækkeligt pres til at sikre, at FN’s 
Sikkerhedsråds resolutioner gennemføres nøje og fuldt ud

Tilsagn om en konsekvent politik inden for EU's grænser
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t)  at pålægge EU’s medlemsstater at oplyse, når ledere af regimer, som der er iværksat 
sanktioner overfor, ejer materielle aktiver inden for medlemsstaternes grænser

u) at pålægge alle EU-medlemsstater at sikre nøje gennemførelse af målrettede finansielle 
sanktioner (såsom afslag på långivning, stramning af foranstaltninger i forbindelse med 
tilbagebetaling af lån samt indefrysning af indlån) for at sikre, at foranstaltningerne i 
praksis forhindrer bestemte personer og enheder al adgang til finansielle tjenesteydelser 
inden for EU’s retsområde 

v) at sikre, at der nedlægges strengt forbud mod, at ledere, der er genstand for sanktioner, 
samt fysiske og juridiske personer og foretagender, som har tilknytning til dem, kan eje 
fast ejendom i EU

w)at pålægge EU-medlemsstaterne at forhindre, at fysiske og juridiske personer, der er 
knyttet til ledere, som er genstand for sanktioner, kan uddannes på skoler og 
universiteter i EU, for så vidt det er tilladt i henhold til EU-retten

x) at pålægge EU-medlemsstaterne nøje at håndhæve rejseforbud, der forbyder ledere, som 
er genstand for sanktioner, og personer, der er knyttet til dem, at rejse indenfor EU i 
privat (ikke-humanitært) øjemed

Inddragelse af tredjelande (”Outreach”)

y) at forpligte EU til at opbygge international støtte til sine politikker, navnlig i forhold til 
indflydelsesrige aktører i det pågældende land

z) at engagere EU i at styrke legitimiteten af og opbygge bred offentlig støtte til restriktive 
foranstaltninger på EU-niveau og på internationalt plan, navnlig i lande, hvis styre er 
genstand for sanktioner, og til at inddrage Europa-Parlamentet fuldt ud i denne proces 

aa) at forpligte næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant, 
missionsledere og EU-Udenrigstjenesten til udtrykkeligt at meddele ledere, som 
er genstand for sanktioner, hvad der kræves af dem, og til at opstille præcise og 
opnåelige mål

ab) at pålægge medlemsstaterne så vidt det er juridisk muligt at dele oplysninger om 
sortlistede personer med andre stater, relevante EU-organer og internationale 
organisationer

ac) at pålægge medlemsstaterne, så vidt det er hensigtsmæssigt, at sikre offentlig 
adgang til informationer om nationale foranstaltninger vedrørende de restriktive 
foranstaltninger, der anvendes

ad) at pålægge Rådet at inddrage Europa-Parlamentet fuld ud i revisionen af 
sanktioner og at indhente forslag fra Europa-Parlamentet om de politiske 
retningslinjer og udformningen af EU’s sanktionspolitik i et bredere perspektiv 

ae) at erindre om, at diplomatiske tvangsforanstaltninger skal kombineres med 
positive foranstaltninger såsom udviklingsstøtte og bistand til civilsamfundet 
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af) at bestræbe sig på at mobilisere indefrosne aktiver med henblik på i sidste 
instans at sende dem tilbage til deres respektive lande til gavn for befolkningen 

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.
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BEGRUNDELSE

Eksempler på autoritære ledere og deres kredse med aktiver i EU:

1) Det skønnes, at ca. 150 mia. $ i løbet af den sidste snes år er blevet trukket ud af landene i 
Nordafrika (Algeriet, Marokko og Tunesien)1;

2) I Egypten skønnes det, at Hosni Mubarak og hans familie har en personlig formue på 
mellem 50 og 70 mia. $, som fortrinsvis er investeret i EU og USA2;

3) Direktøren for London School of Economics trådte tilbage efter afsløringer af, at skolen 
havde været involveret i en handel til en værdi af 2,2 mio. £ om uddannelse af libyske 
embedsmænd3;

4) Der blev betalt yderligere 20.000 £ til London School of Economics for undervisning af 
Libyens premierminister, Al-Mahmudi, der blev omtalt i FN’s Sikkerheds resolution 
1970 i forbindelse med bl.a. omfattende og systematiske krænkelser af 
menneskerettighederne, herunder undertrykkelse af fredelige demonstranter4;

5) Det skønnes, at Gaddafi-regimet besidder milliarder i aktiver over hele EU, navnlig i Det 
Forenede Kongerige (privet ejendom)5;

6) Kim Jong-il har omkring 4 mia. $ i europæiske banker6;

7) Omar al-Bashir, Sudans præsident, er mistænkt for at have omdirigeret 9 mia. $ fra sit 
lands store olieindtægter og have deponeret en stor del heraf i britiske banker7.

                                               
1 BBC World Service, 18. januar 2011
2 IHS Global Insight Report
3 The Guardian, 4. marts 2011
4 FN’s Sikkerhedsråds resolution 1970 af 26. februar 2011. 
5 CNBC, 22. august 2011.
6 ”Kim Jong-il har 4 mia. $ ”nødreserver” i europæiske banker”, The Daily Telegraph, 14. marts.
7 Luis Moreno Ocampo, chefanklager ved Den International Straffedomstol. 
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31.3.2011

FORSLAG TIL HENSTILLING B7-0235/2011

jf. forretningsordenens artikel 121, stk. 1,

af Graham Watson for ALDE-Gruppen

om en konsekvent holdning over for totalitære regimer, som EU har vedtaget restriktive 
foranstaltninger overfor, når de forfølger personlige og erhvervsmæssige interesser inden for 
EU

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktatens ikrafttræden og operettelsen af EU-Udenrigstjenesten,

– der henviser til artikel 6 og 21 i Lissabontraktaten og Europa-Parlamentets tidligere 
beslutninger om sikring af EU’s fælles værdier, grundlæggende interesser og integritet i 
overensstemmelse med principperne i FN's pagt,

– der henviser til Rådets retningslinjer for gennemførelse og evaluering af restriktive 
foranstaltninger (sanktioner) som led i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 121, stk. 1,

A. der henviser til de seneste omvæltninger i Mellemøsten, som har demonstreret, at der er 
behov for en mere konsekvent og effektiv strategi over for autoritære regimer, som 
allerede er mål for EU’s restriktive foranstaltninger;

B. der henviser til, at autoritære ledere ofte opnår deres rigdom ved hjælp af korruption og 
udnyttelse af deres befolkning og ressourcer,

C. der bemærker, at autoritære ledere hyppigt bruger denne rigdom til at sikre deres magt og 
undertrykke deres befolkning,

D. der er klar over, at et effektivt middel mod autoritære ledere ville være at afskrække dem 
fra at nyde godt af frugterne af korruption og at begrænse deres mulighed for at flytte 
rundt på deres penge,

1. henstiller til Rådet:

a) at udvide og styrke sin vifte af restriktive foranstaltninger mod notorisk autoritære 
regimer ved også at ramme deres personlige og erhvervsmæssige virke i EU

                                               
1 Det Europæiske Råd, Bruxelles, 2. december 2005, 6749/05 PESC 259 FIN 80.
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• at nægte autoritære ledere og deres nærmest tilknyttede ret til at eje fast ejendom eller 
placere penge i EU-lande

• at forhindre autoritære ledere og deres nærmest tilknyttede i at uddanne deres familier i 
EU-lande

• at forhindre autoritære ledere og deres nærmest tilknyttede i at rejse inden for EU

• at forbyde autoritære ledere og deres nærmest tilknyttede at forfølge erhvervsinteresser 
inden for EU

b) aktivt at inddrage tredjelande i denne politik;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.


