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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με μια συνεκτική πολιτική έναντι των αυταρχικών καθεστώτων, κατά των
οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες τους προωθούν τα
προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ
(2011/2187(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας
ALDE, προς το Συμβούλιο σχετικά με μια συνεκτική πολιτική έναντι των αυταρχικών
καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν αυτά
προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ
(B7-0235/2011),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των ΗΕ και συγκεκριμένα τα άρθρα 1 και 25 και, στο
Κεφάλαιο VII, τα άρθρα 39 και 41 αυτού,

– έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τα
δύο προαιρετικά πρωτόκολλα,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 1267 (1999) σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν
και 1371 (2001) σχετικά με την κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (UNSC),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21, παράγραφος 2, 22 και 36 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή
αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου με τίτλο «Σύσταση της Ομάδας Συμβούλων
Εξωτερικών Υποθέσεων υπό τη σύνθεση “Κυρώσεις” (Εξωτερικές
Υποθέσεις/Κυρώσεις)», της 22ας Ιανουαρίου 2004 (5603/2004),

                                               
1 ΕΕ L 196, 2.8.2003, σ. 45.
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου με τίτλο «Βασικές αρχές για τη χρήση
περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)», της 7ης Ιουνίου 2004 (10198/1/2004),

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση
Yusuf και Al Barakaat International Foundation κατά Συμβουλίου και Επιτροπής
(Συλλογή 2005, σ. 11-3533),

– έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης
Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις
αποφάσεις δήμευσης1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου με τίτλο «Βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ για
την αποτελεσματική εφαρμογή περιοριστικών μέτρων», της 9ης Ιουλίου 2007
(11679/2007),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου με τίτλο «Υλοποίηση της κοινής θέσης
2001/931/ΚΕΠΠΑ», της 21ης Ιουλίου 2007 (10826/1/07REV 1),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου με τίτλο «Ενημέρωση των βέλτιστων
πρακτικών της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή περιοριστικών μέτρων», της 24ης
Απριλίου 2008 (08666/1/08/REV 1),

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2009/67/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου
2009 σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή
ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την κατάργηση της κοινής
θέσης 2008/586/ΚΕΠΠΑ2,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του Συμβουλίου με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή και αξιολόγηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στα πλαίσια της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ», που αναθεωρήθηκαν
τελευταία στις 2 Δεκεμβρίου 2009 (17464/09),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την αξιολόγηση
των κυρώσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων και των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη στάση της ΕΕ έναντι αυταρχικών ηγετών

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο άρθρο 21 της ΣΕΕ, όπως εισάγεται στο άρθρο 1,
παράγραφος 24, της Συνθήκης της Λισαβόνας, αναγνωρίζει ότι η δράση της Ένωσης
έχει ως γνώμονα «τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το
αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό

                                               
1 ΕΕ L 328, 24.11.2006, σ. 59.
2 ΕΕ L 23, 27.1.2009, σ. 37.
3 ΕΕ C 295 E, 4.12.2009, σ. 49.
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της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον
σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς
δικαίου»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις εφαρμόζονται προς επιδίωξη συγκεκριμένων
στόχων της ΚΕΠΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, οι οποίοι περιλαμβάνουν
την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και της εδραίωσης
της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα
θεωρούνται τα μέτρα καταναγκασμού χωρίς τη χρήση βίας όπως, για παράδειγμα,
απαγορεύσεις εμπορίας όπλων, εμπορικές κυρώσεις, χρηματοοικονομικές και
οικονομικές κυρώσεις, δέσμευση κεφαλαίων, απαγορεύσεις πτήσεων, περιορισμοί
εισόδου, διπλωματικές κυρώσεις, μποϊκοτάζ αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
και αναστολή της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών έχουν συχνά ως
αποτέλεσμα την ασυνεπή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων η οποία πλήττει την
αξιοπιστία της ΕΕ και επιδρά αρνητικά στην αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την έλξη που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς αυταρχικούς
ηγέτες, και σε πρόσωπα τα οποία συνδέονται μαζί τους, ως τόπος επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία και τραπεζικά προϊόντα, ως όχημα επένδυσης του πλούτου τους και
πάροχος εκπαίδευσης για τα τέκνα τους, καθώς και ως χώρος στον οποίο
απολαμβάνουν ελευθερία και στον οποίο μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς περιορισμούς·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των αυταρχικών ηγετών να μετατρέπουν την
εξουσία τους σε προσωπικό πλούτο τούς παρέχει κίνητρα και ενισχύει τη δυνατότητά
τους να παραμένουν στην εξουσία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τους πόρους των αυταρχικών ηγετών εντός της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις θα
επηρεαστούν εάν τους ασκηθούν προσωπικά πιέσεις με τη μορφή του περιορισμού της
δυνατότητάς τους να διακινούν χρηματικά ποσά, του δικαιώματος εκπαίδευσης
νομικών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνδέονται μαζί τους, των δυνατοτήτων
ταξιδίων τους, της πρόσβασής τους σε συγκεκριμένα αγαθά ή της διπλωματικής τους
εκπροσώπησης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης πτυχή μιας αποτελεσματικής πολιτικής έναντι των
αυταρχικών καθεστώτων είναι η ισορροπία μεταξύ της διπλωματίας εξαναγκασμού και
της σαφούς επικοινωνίας και των εποικοδομητικών επιλογών οι οποίες
περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη μέσων άσκησης εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα περιοριστικά μέτρα πρέπει να συνάδουν με τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, της
αρχής της νομιμότητας, της αναλογικότητας και του δικαιώματος αποτελεσματικής
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προσφυγής·

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Ανάπτυξη σαφέστερων ορισμών

(α) να αναπτύξει σαφή κριτήρια όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να
εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα·

(β) να ορίσει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο σε ποια πρόσωπα πρέπει να επιβάλλονται
κυρώσεις στις περιπτώσεις αποδιαρθρωμένων κρατών ή μη κρατικών παραγόντων·

(γ) να καταρτίσει σαφή και ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια όσον αφορά τις περιπτώσεις στις
οποίες πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις, τα κίνητρα για την επιβολή τέτοιων
κυρώσεων, τη μορφή των κυρώσεων καθώς και την ακολουθητέα διαδικασία
αναθεώρησης·

(δ) να εντάξει τις κυρώσεις σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, προσδιορίζοντας τους
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους τους·

(ε) να μην λησμονεί ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό και να καθορίζει πάντα
σαφείς στρατηγικές απεμπλοκής·

(στ) να υποστηρίζει συστηματικά το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μεριμνώντας
ώστε οι διαδικασίες και οι αποφάσεις του εν λόγω δικαστηρίου να γίνονται δεόντως
σεβαστές στο πλαίσιο της πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ·

Διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής κυρώσεων

(ζ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ότι θα εκφράζονται με
ενιαίο τρόπο στο θέμα της καταδίκης αυταρχικών καθεστώτων·

(η) να αναγνωρίσει ότι, αν οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται συντονισμένα, είναι πιθανό να
αποβούν αναποτελεσματικές και αντιπαραγωγικές σε σχέση με τους επιδιωκόμενους
στόχους καθώς και να ενδυναμώσουν το αυταρχικό καθεστώς ή να μειώσουν τα
περιθώρια διαπραγμάτευσης της ΕΕ με το εν λόγω κράτος·

(θ) να εφαρμόσει τα υφιστάμενα καθεστώτα κυρώσεων με αυστηρό και ενιαίο τρόπο·

(ι) να εστιάσει τις κυρώσεις μόνον στις υπόλογες ελίτ των καταπιεστικών ή εγκληματικών
καθεστώτων και των υπεύθυνων μη κρατικών παραγόντων αποδιαρθρωμένων κρατών
και να διασφαλίζει ότι οι κυρώσεις δεν πλήττουν αδιακρίτως τον ευρύτερο πληθυσμό·

(ια) να διασφαλίσει ότι η όποια πολιτική κυρώσεων θα συνδυάζεται με τη στήριξη της
κοινωνίας των πολιτών στην ενδιαφερόμενη χώρα·

(ιβ) να διασφαλίσει ότι οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται με συνέπεια κατά όλων των
αυταρχικών καθεστώτων, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης ή γεωγραφικής θέσης·

(ιγ) να διασφαλίσει τη στενή συμμετοχή των επικεφαλής αποστολών και αντιπροσωπειών
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της ΕΕ στη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των περιοριστικών
μέτρων·

(ιδ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευτεί η Ομάδα Συμβούλων Εξωτερικών Υποθέσεων υπό τη
σύνθεση «Κυρώσεις» (Εξωτερικές Υποθέσεις/Κυρώσεις) ότι θα ανταποκριθεί πλήρως
στην εντολή της, η οποία συνίσταται στη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την επιβολή
κυρώσεων, την αξιολόγηση υφιστάμενων κυρώσεων και την ανάπτυξη βέλτιστων
πρακτικών ως προς την εφαρμογή και εκτέλεση των περιοριστικών μέτρων, και ότι θα
ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευρήματά της·

(ιε) να μεριμνήσει ώστε οι υφιστάμενοι μηχανισμοί στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ και της
Επιτροπής να διενεργούν συστηματικά ειδικές αναλύσεις συγκεκριμένων καταστάσεων
μετά την έγκριση κυρώσεων, με σκοπό την πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου τους και
τη βελτίωση των μελλοντικών διαδικασιών υιοθέτησης κυρώσεων·

(ιστ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευτούν οι νομικές υπηρεσίες της ΕΕ ότι θα συμβουλεύουν το
Συμβούλιο σχετικά με τις απαιτούμενες προφυλάξεις προκειμένου να αποφεύγεται η
παράκαμψη των κυρώσεων από τα άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί·

(ιζ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευτούν η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή ότι θα υιοθετήσουν πιο
ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα στηρίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών και
γνώσεων, κατά την κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση των κυρώσεων·

(ιη) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευτούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι θα συντονίζουν
την εφαρμογή των απαγορεύσεων εμπορίας όπλων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιότητας των κρατών μελών·

(ιθ) να καλέσει τη Γαλλία και τη Βρετανία καθώς και κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο
ασκεί καθήκοντα μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ασκούν
επαρκείς πιέσεις με σκοπό τη διασφάλιση της αυστηρής και πλήρους εκτέλεσης των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Προσήλωση σε μια συνεκτική πολιτική εντός των συνόρων της ΕΕ

(κ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευτούν τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι θα ενημερώνουν για τις
περιπτώσεις στις οποίες ηγέτες καθεστώτων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις
διατηρούν περιουσιακά στοιχεία στην επικράτειά τους·

(κα) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι θα διασφαλίζουν την
αυστηρή εφαρμογή των στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων (όπως άρνηση χορήγησης
δανείων, αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων αποπληρωμής δανείων και δέσμευση
καταθέσεων), προκειμένου τα εφαρμοζόμενα μέτρα να αφαιρούν στην πράξη από τα
συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται εντός της επικράτειας της ΕΕ·

(κβ) να διασφαλίσει ότι ηγέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς και φυσικά
και νομικά πρόσωπα και οντότητες τα οποία συνδέονται μαζί τους δεν θα επιτρέπεται σε
καμία περίπτωση να κατέχουν περιουσία εντός της ΕΕ·
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(κγ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι δεν θα επιτρέπουν την
εκπαίδευση φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία συνδέονται με ηγέτες στους
οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια της ΕΕ, στον βαθμό που
επιτρέπεται αυτό από το δίκαιο της ΕΕ·

(κδ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέρ της αυστηρής τήρησης
των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που ισχύουν για ηγέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί
κυρώσεις, καθώς και για πρόσωπα τα οποία συνδέονται μαζί τους, όσον αφορά τις
μετακινήσεις τους στην ΕΕ για ιδιωτικούς (μη ανθρωπιστικούς) σκοπούς·

Προώθηση της πολιτικής κυρώσεων

(κε) να μεριμνήσει ώστε η ΕΕ να επιδιώκει με συνέπεια την εξασφάλιση διεθνούς
υποστήριξης για τις πολιτικές της, ιδίως σε συνεργασία με σημαντικούς παράγοντες της
υπό εξέταση χώρας·

(κστ) να μεριμνήσει ώστε η ΕΕ να επιδιώκει με συνέπεια την ενίσχυση της νομιμότητας και την
εξασφάλιση της ευρείας υποστήριξης των περιοριστικών μέτρων από τους πολίτες εντός
της ΕΕ και διεθνώς, ιδίως στις χώρες των καθεστώτων στα οποία έχουν επιβληθεί
κυρώσεις και να επιδιώκει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη
διαδικασία·

(κζ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος, οι επικεφαλής
αποστολών και η ΕΥΕΔ ότι θα γνωστοποιούν με κατηγορηματικό τρόπο στους ηγέτες
στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις τι ακριβώς απαιτείται από αυτούς και θα θέτουν
συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους·

(κη) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν τα κράτη μέλη ότι θα ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικά με τα άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, στο μέτρο που αυτό
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, με άλλα κράτη, αρμόδια όργανα της ΕΕ και
διεθνείς οργανισμούς·

(κθ) να μεριμνήσει ώστε να δεσμευθούν τα κράτη μέλη, στο μέτρο που κρίνεται αυτό
σκόπιμο, ότι θα διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τα
εθνικά μέτρα όσον αφορά τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα·

(λ) να δεσμευθεί το Συμβούλιο ότι θα επιδιώξει την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στη διαδικασία αξιολόγησης των κυρώσεων και ότι θα ζητήσει τη γνώμη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και
τον σχεδιασμό της ευρύτερης πολιτικής κυρώσεων της ΕΕ·

(λα) να μην λησμονεί ότι η διπλωματία εξαναγκασμού πρέπει να συνοδεύεται και από θετικά
μέτρα όπως η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών·

(λβ) να επιδιώξει την κινητοποίηση δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τον
επαναπατρισμό τους προς όφελος του πληθυσμού της ενδιαφερόμενης χώρας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και,
προς ενημέρωση, στην Επιτροπή και την ΕΥΕΔ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παραδείγματα αυταρχικών ηγετών, και μελών του περιβάλλοντός τους, οι οποίοι
διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ:

(1.) εκτιμάται ότι, εντός των τελευταίων 2 δεκαετιών, 150 δισ. δολάρια ΗΠΑ έχουν
εκρεύσει από τις χώρες της βόρειας Αφρικής (Αλγερία, Μαρόκο και Τυνησία)1·

(2.) στην Αίγυπτο, η προσωπική περιουσία του Hosni Mubarak και της οικογένειάς του
υπολογίζεται ότι ανέρχεται από 50 έως 70 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσό το οποίο έχει
επενδυθεί πρωτίστως στην ΕΕ και τις ΗΠΑ2·

(3.) ο διευθυντής του London School of Economics παραιτήθηκε μετά από αποκαλύψεις
σύμφωνα με τις οποίες το LSE συμμετείχε σε συμφωνία ύψους 2,2 εκατ. λιρών
στερλινών για την εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων από τη Λιβύη3·

(4.) στο LSE καταβλήθηκαν επίσης 20.000 λίρες στερλίνες ως δίδακτρα για τον
πρωθυπουργό της Λιβύης, κ. Al-Mahmudi, ο οποίος κατονομάζεται στο ψήφισμα 1970
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για σοβαρές
και συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της βίαιης
καταστολής ειρηνικών διαδηλωτών4·

(5.) εκτιμάται ότι το καθεστώς του συνταγματάρχη Gaddafi κατέχει περιουσιακά στοιχεία
αξίας δισεκατομμυρίων σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ιδίως δε στο Ηνωμένο Βασίλειο
(ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία)5·

(6.) ο Kim Il Jong διατηρεί περίπου 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε ευρωπαϊκές τράπεζες6·

(7.) υπάρχουν υποψίες ότι ο Omar al-Bashir, πρόεδρος του Σουδάν, έχει υπεξαιρέσει ποσό 9
δισ. δολαρίων ΗΠΑ από τα πετρελαϊκά έσοδα της χώρας του, μεγάλο μέρος του οποίου
έχει καταθέσει σε βρετανικές τράπεζες7·

                                               
1 BBC World Service, 18 Ιανουαρίου 2011.
2 IHS Global Insight Report.
3 The Guardian, 4 Μαρτίου 2011.
4 Ψήφισμα 1970 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 26 Φεβρουαρίου 2011.
5 CNBC, 22 Αυγούστου 2011.
6 «Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks» [«Ο Kim Jong-il διατηρεί “ταμείο έκτακτης 
ανάγκης” ύψους 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ σε ευρωπαϊκές τράπεζες»], The Daily Telegraph, 14 Μαρτίου 2010.
7 Luis Moreno Ocampo, γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ B7-0235/2011

σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 1, του Κανονισμού

σχετικά με μια συνεκτική πολιτική έναντι των αυταρχικών καθεστώτων, κατά των οποίων η
ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν αυτά προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους
συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ

Graham Watson
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας και την ίδρυση της
ΕΥΕΔ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τα παλαιότερα
ψηφίσματά του σχετικά με την προστασία των κοινών αξιών, των θεμελιωδών
συμφερόντων και της ακεραιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή και
αξιολόγηση περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

Α. έχοντας υπόψη τις πρόσφατες εξεγέρσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες καταδεικνύουν
την ανάγκη για μια περισσότερο συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική έναντι των
αυταρχικών καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει περιοριστικά μέτρα,

Β. έχοντας υπόψη ότι ο προσωπικός πλούτος των αυταρχικών ηγετών είναι συχνά
αποτέλεσμα διαφθοράς και εκμετάλλευσης των λαών και των πόρων τους,

Γ. επισημαίνοντας ότι οι αυταρχικοί ηγέτες χρησιμοποιούν συχνά τον πλούτο τους για να
εδραιώσουν την εξουσία τους και να καταπιέσουν τον λαό τους,

Δ. έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι ένα αποτελεσματικό μέσο κατά των αυταρχικών
ηγετών θα συνίστατο στο να παρεμποδίζονται να δρέπουν τους καρπούς της διαφθοράς
και στο να στερούνται της δυνατότητας να μεταφέρουν παράνομα τα χρήματά τους,

                                               
1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

(α) να διευρύνει και να ενισχύσει τα περιοριστικά μέτρα κατά των αναγνωρισμένων
αυταρχικών καθεστώτων θέτοντας στο στόχαστρο τις προσωπικές και εμπορικές
τους δραστηριότητες προκειμένου

• να στερούνται οι αυταρχικοί ηγέτες και οι κύριοι συνεργάτες τους του
δικαιώματος να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα στις χώρες της ΕΕ

• να μην επιτρέπεται σε αυταρχικούς ηγέτες και τους κύριους συνεργάτες τους να
εκπαιδεύουν τους συγγενείς του σε χώρες της ΕΕ

• να μην επιτρέπεται σε αυταρχικούς ηγέτες και τους κύριους συνεργάτες τους να
ταξιδεύουν εντός της ΕΕ

• να απαγορεύεται σε αυταρχικούς ηγέτες και τους κύριους συνεργάτες τους να
προωθούν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα εντός της ΕΕ·

(β) να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τρίτων χωρών στη στρατηγική αυτή·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή, καθώς και στα κράτη μέλη.


