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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUS 
NÕUKOGULE

kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta seoses autoritaarsete režiimidega, mille 
juhtide isiklike ja majandushuvidega seotud ELis toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse 
ELi piiravaid meetmeid
(2011/2187(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Graham Watsoni ALDE fraktsiooni nimel esitatud ettepanekut võtta vastu 
soovitus nõukogule kooskõlastatud poliitika väljatöötamise kohta seoses autoritaarsete 
režiimidega, mille juhtide isiklike ja majandushuvidega seotud ELis toimuva tegevuse 
suhtes kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid (B7-0235/2011),

– võttes arvesse ÜRO põhikirja ja eriti selle artikleid 1 ja 25 ning VII peatüki artikleid 39 ja 
41,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste konventsioone ja nende fakultatiivprotokolle,

– võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ja selle kahte 
fakultatiivprotokolli,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (Euroopa 
inimõiguste konventsioon), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, 

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1267 (1999) olukorra kohta 
Afganistanis ja resolutsiooni 1371 (2001) olukorra kohta endises Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariigis, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõiget 2 ning artikleid 22 ja 36,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 215,

– võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsust 2003/577/JSK vara või tõendite 
arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus1, 

– võttes arvesse nõukogu 22. jaanuari 2004. aasta dokumenti „Välissuhete volinike 
töörühma sanktsioonide üksuse loomine (RELEX/Sanktsioonid)” (5603/2004),

– võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2004. aasta dokumenti „Piiravate meetmete 
(sanktsioonide) kasutamise aluspõhimõtted” (10198/1/2004),

– võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas Yusuf and Al Barakaat International 
Foundation vs. nõukogu ja komisjon (EKL 11-3533 (2005)), 

                                               
1 ELT L 196, 2.8.2003, lk 45.
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– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsust 2006/783/JSK 
konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta1, 

– võttes arvesse nõukogu 9. juuli 2007. aasta dokumenti „Piiravate meetmete tõhusa 
rakendamise parimad tavad ELis”(11679/2007),

– võttes arvesse nõukogu 21. juuli 2007. aasta dokumenti „Ühise seisukoha 2001/931/ÜJVP 
rakendamine” (10826/1/07REV 1), 

– võttes arvesse nõukogu 24. aprilli 2008. aasta dokumenti „Piiravate meetmete 
rakendamise parimate tavade hetkeseisust ELis” (08666/1/08/REV 1),

– võttes arvesse nõukogu 26. jaanuari 2009. aasta ühist seisukohta 2009/67/ÜVJP, millega 
ajakohastatakse terrorismivastaste erimeetmete rakendamist käsitlevat ühist seisukohta 
2001/931/ÜVJP ja tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2008/586/ÜVJP2,

– võttes arvesse nõukogu dokumenti „Suuniseid piiravate meetmete (sanktsioonide) 
rakendamise ja hindamise kohta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames”, mis on 
viimati läbi vaadatud 15. detsembril 2009 (17464/09),

– võttes arvesse oma 4. septembri 2008. aasta resolutsiooni hinnangu andmise kohta ELi 
sanktsioonidele osana ELi tegevusest ja poliitikast inimõiguste valdkonnas3,

– võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 3,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A7-0000/2011),

Üldised tähelepanekud ELi lähenemisviisi kohta autoritaarsetele juhtidele

A. arvestades, et ELi lepingu artiklis 21, mis viidi sisse Lissaboni lepingu artikli 1 lõikega 24, 
kinnitatakse, et liit juhindub kogu tegevuses järgmisest: „demokraatia, õigusriik, 
inimõiguste ja põhivabaduste universaalsus ning jagamatus, inimväärikuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtete ja 
rahvusvahelise õiguse austamine”;

B. arvestades, et sanktsioone kohaldatakse, pidades silmas Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 
sätestatud ÜVJP eesmärke, mis hõlmavad rahu ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamist, 
inimõiguste ja põhivabaduste ning õigusriigi põhimõtete järgimist ja heade 
valitsemistavade edendamist;

C. arvestades, et ÜVJP raames käsitletakse sanktsioone ja piiravaid meetmeid kergete 
sunnimeetmetena, näiteks relvaembargod, kaubandussanktsioonid, finants- ja 
majandussanktsioonid, varade külmutamine, lennukeeld, sissesõidupiirangud, 
diplomaatilised sanktsioonid, spordi- ja kultuuriürituste boikott ja kolmanda riigiga 
koostöö katkestamine;

                                               
1 ELT L 328, 24.11.2006, lk 59.
2 ELT L 23, 27.1.2009, lk 37.
3 ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 49.
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D. arvestades, et liikmesriikide lahkarvamused põhjustavad sageli piiravate meetmete 
ebaühtlast kohaldamist, mis vähendab ELi usaldusväärsust ja meetmete tõhusust;

E. arvestades, et paljusid autoritaarseid juhte ja nendega seotud isikuid köidab Euroopa Liit 
kui varahalduse ja pangateenuste osutaja, varade paigutamise ja järeltulijatele hariduse 
andmise võimalus ning koht, kus saab vabalt elada ja reisida;

F. arvestades, et võimalus kasutada võimu oma rikkuse suurendamiseks on autoritaarsetele 
juhtidele stiimul ja suurendab võimul püsimise väljavaateid;

G. arvestades, et raske on saada täpseid andmeid autoritaarsete juhtide ELis asuvate varade 
kohta;

H. arvestades, et sanktsioonid mõjutavad juhte juhul, kui avaldatakse survet neile isiklikult 
nii, et see piirab võimalusi raha liigutada, juhtidega seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute 
õigust haridusele, reisimisvõimalusi, juurdepääsu teatavatele kaupadele või diplomaatilist 
esindatust;

I. arvestades, et autoritaarsete režiimide suhtes teostatava tõhusa poliitika oluline osa on 
tasakaal selget sõnumit edastava survediplomaatia ja Euroopa välispoliitika vahendina 
kasutatavate konstruktiivsete lahenduste vahel;

J. arvestades, et piiravad meetmed peavad olema kooskõlas inimõiguste, rahvusvahelise 
humanitaarõiguse, nõuetekohase menetluse, proportsionaalsuse ja tõhusa õiguskaitse 
õiguse põhimõtetega;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

Selgemate määratluste sõnastamine

a) töötada välja selged kriteeriumid, millal piiravaid meetmeid kohaldada;

b) määrata selgelt ja otseselt kindlaks, kelle suhtes kohaldada sanktsioone, kui tegemist on 
ebaõnnestunud riigi või valitsusvälise osalejaga;

c) töötada välja selged ja mõõdetavad kriteeriumid, millal sanktsioone kohaldada, 
sanktsioonide põhjendused, kohaldatavate sanktsioonide vorm ja järgitav teistmismenetlus; 

d) vaadelda sanktsioone laiemas poliitilises kontekstis, määrates kindlaks lühi- ja pikaajalised 
eesmärgid;

e) pidada meeles, et sanktsioonid ei ole omaette eesmärk, ning kehtestada alati selged 
sanktsioonide lõpetamise strateegiad;

f) toetada järjepidevalt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd, tagades kohtumenetluste ja 
otsuste nõuetekohase arvessevõtmise ELi sanktsioonide poliitikas; 

Tõhusa sanktsioonide poliitika kujundamine

g) kohustada 27 ELi liikmesriiki tegutsema autoritaarsete režiimide hukkamõistmisel 
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kooskõlastatult;

h) kinnitada, et kui sanktsioone ei kooskõlastata, võivad need muutuda ebatõhusateks ja hakata 
töötama seatud eesmärkide vastu ning võivad tugevdada autoritaarseid režiime või 
vähendada ELi vabadust pidada läbirääkimisi asjaomaste riikidega;

i) rakendada kehtivat sanktsioonide süsteemi karmilt ja ühtlustatult;

j) suunata sanktsioonid repressiiv- või kuritegelike režiimide vastutavale ladvikule ja 
ebaõnnestunud riikide vastutust kandvatele valitsusvälistele osalejatele ning tagada, et 
sanktsioonid ei kahjustaks elanikkonda üldiselt; 

k) tagada, et sanktsioonide poliitikaga kaasneks asjaomase riigi kodanikuühiskonna toetamine; 

l) tagada, et sanktsioone kohaldataks järjepidevalt kõigi autoritaarset režiimide suhtes 
sõltumata nende poliitilisest suundumusest või asukohast; 

m) tagada, et ELi esinduste ja delegatsioonide juhid oleksid tihedalt seotud piiravate 
meetmete kavandamise, rakendamise ja hindamise protsessiga;

n) teha RELEX/Sanktsioonide üksusele ülesandeks täita volitust viia läbi sanktsioonide 
võtmist käsitlev teadusuuring, hinnata olemasolevaid sanktsioone, töötada välja piiravate 
meetmete kohaldamise ja rakendamise parimad tavad ning anda tulemustest nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru;

o) teha Euroopa välisteenistuse ja komisjoni asjaomastele struktuuridele ülesandeks 
analüüsida konkreetset olukorda pärast sanktsioonide võtmist, et täielikult hinnata nende 
mõju ja parandada sanktsioonide võtmist edaspidi; 

p) teha ELi õigusteenistustele ülesandeks anda nõukogule soovitusi vajalike ettevaatusabinõude 
võtmiseks, et hoida ära asjaomaste isikute sanktsioonidest kõrvalehoidumist;

q) teha Euroopa välisteenistusele ja komisjonile ülesandeks töötada välja terviklikum 
lähenemisviis, milles võetakse arvesse sanktsioonide väljatöötamise, rakendamise ja 
läbivaatamisega seotud erioskuste ja teadmiste jagamist;

r) teha komisjonile ja liikmesriikidele ülesandeks kooskõlastada liikmesriikide pädevusse 
kuuluvat relvaembargode rakendamist;

s) kutsub Prantsusmaad ja Ühendkuningriiki ning kõiki ELi liikmesriike, kes on ÜRO 
Julgeolekunõukogu mittealalised liikmed, kasutama piisavalt veenmisjõudu, et tagada ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide täpne ja põhjalik rakendamine;

Sidusa poliitika järgimine ELi piires

t) teha ELi liikmesriikidele ülesandeks anda teada juhtudest, kui sanktsioone kandvate režiimide 
juhtidel on ainelist vara nende riigi piires;

u) teha kõigile ELi liikmesriikidele ülesandeks tagada finantsalaste sihtmeetmete (nagu laenu 
andmisest keeldumine, laenude tagasimaksmist karmistavad meetmed ja hoiuste 
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külmutamine) kohaldamine, et kindlustada ka tegelikult, et meetmed võtavad asjaomastelt 
isikutelt ja üksustelt igasuguse juurdepääsu kõigile finantsteenustele kogu ELi 
jurisdiktsioonis;

v) tagada, et sanktsioone kandvatele juhtidele ning nendega seotud füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele keelatakse karmilt omada vara ELi territooriumil;

w) teha ELi liikmesriikidele ülesandeks takistada sanktsioone kandvate isikutega seotud 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel saada haridust ELi koolides ja kõrgkoolides, kuivõrd see on 
lubatud ELi õigusega;

x) teha ELi liikmesriikidele ülesandeks järgida rangelt sanktsioone kandvate juhtide ja nendega 
seotud isikute eraviisilise (v.a humanitaareesmärgil) reisimise keeldu ELis;

Tegevus kolmandates riikides

y) teha ELile ülesandeks koguda rahvusvahelist toetust oma poliitikale, eelkõige asjaomaste 
riikide mõjukate isikute hulgas;

z) teha ELile ülesandeks suurendada legitiimsust ja tagada üldsuse laialdane toetus piiravatele 
meetmetele ELis ja rahvusvaheliselt, eeskätt sanktsioone kandvate režiimidega maades, ning 
kaasata Euroopa Parlament täielikult sellesse protsessi; 

aa) teha asepresidendile ja kõrgele esindajale, esinduste juhtidele ja Euroopa välisteenistusele 
ülesandeks anda sanktsioone kandvatele isikutele selgelt teada, mida neilt nõutakse, ning 
seada selleks täpsed ja saavutatavad eesmärgid;

ab) teha liikmesriikidele ülesandeks jagada muude riikide, ELi asjaomaste asutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega teavet asjaomaste isikute kohta, kuivõrd see on 
seadusega lubatud;

ac) teha liikmesriikidele ülesandeks tagada võimaluse korral üldsuse juurdepääs teabele 
kohaldatavate piiravate meetmetega seotud siseriiklike meetmete kohta;

ad) teha nõukogule ülesandeks kaasata Euroopa Parlament täielikult sanktsioonide 
läbivaatamise protsessi ning paluda Euroopa Parlamendil anda oma panus poliitikajuhiste ja 
ELi sanktsioonide alase üldisema poliitika kujundamisse; 

ae) tuletab meelde, et survediplomaatiaga peavad kaasas käima ka positiivsed meetmed, nagu 
arenguabi ja kodanikuühiskonna toetamine; 

af) püüda vabastada külmutatud varad, et need lõpuks saaks tagasi anda asjaomastele riikidele 
nende elanike hüvanguks; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ning teavitamise 
eesmärgil komisjonile ja Euroopa välisteenistusele.



PE470.086v02-00 8/10 PR\877817ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Autoritaarsed juhid ja nende lähikondlased, kellel on ELis varasid

1. Hinnanguliselt on viimasel kahel kümnendil Põhja-Aafrika riikidest (Alžeeria, Maroko ja 
Tuneesia) välja viidud 150 miljardit USA dollarit1.

2. Hinnanguliselt on Egiptuses Hosni Mubaraki ja tema perekonna isikliku vara suurus 50 ja 
70 miljardit USA dollarit, mis on peamiselt investeeritud ELi ja USAsse2.

3. Londoni Majanduskooli direktor astus tagasi pärast seda, kui tuli ilmsiks, et kool on 
sõlminud 2,2 miljoni naela suuruse lepingu Liibüa avalike teenistujate koolitamiseks3,

4. Lisaks maksti majanduskoolile 20 000 naela Liibüa peaministri Al-Mahmudi koolituse 
eest; Al-Mahmudi on mainitud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1970 muu hulgas 
inimõiguste jämeda ja süstemaatilise rikkumise tõttu, sealhulgas rahulike meeleavaldajate 
mahasurumine4.

5. Kaddafi režiimi vara väärtus ELis, eriti Ühendkuningriigis (eraomand) on hinnanguliselt 
mitmeid miljardeid5.

6. Kim Il Jongil on ligikaudu 4 miljardit USA dollarit Euroopa pankades6.

7. Sudaani presidenti Omar al-Bashiri arvatakse olevat naftabuumi ajal riigist kõrvale 
toimetanud 9 miljardit USA dollarit, millest suur osa on paigutatud Ühendkuningriigi 
pankadesse7.

                                               
1 BBC World Service, 18. jaanuar 2011.
2 IHS Global Insight Report.
3 The Guardian, 4. märts 2011.
4 ÜRO Julgeolekunõukogu 26. veebruari 2011. aasta resolutsioon 1970.
5 CNBC, 22. august 2011.
6 “Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks”, The Daily Telegraph, 14. märts 2010.
7 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör Luis Moreno Ocampo.
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31.3.2011

ETTEPANEK VÕTTA VASTU SOOVITUS NÕUKOGULE B7-0235/2011

vastavalt kodukorra artikli 121 lõikele 1

Kooskõlastatud poliitika väljatöötamine seoses autoritaarsete režiimidega, mille juhtide 
isiklike ja majandushuvidega seotud ELis toimuva tegevuse suhtes kohaldatakse ELi piiravaid 
meetmeid

Graham Watson
fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Lissaboni lepingu jõustumist ja Euroopa välisteenistuse asutamist,

– võttes arvesse Lissaboni lepingu artikleid 6 ja 21 ning Euroopa Parlamendi varasemaid 
resolutsioone liidu ühiste väärtuste, põhihuvide ja terviklikkuse kaitsmise kohta kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtetega,

– võttes arvesse nõukogu suuniseid piiravate meetmete (sanktsioonide) rakendamise ja 
hindamise kohta ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 121 lõiget 1,

A. võttes arvesse hiljuti Lähis-Idas toimunud rahutusi, mis on tõestanud, et autoritaarsete 
valitsuste vastu, mille suhtes juba kohaldatakse ELi piiravaid meetmeid, vajatakse 
sidusamat ja tõhusamat strateegiat,

B. arvestades, et autoritaarsete juhtide isiklik vara on sageli saadud korruptsiooni teel ning 
oma rahva ja loodusvarade ekspluateerimise tulemusel;

C. märkides, et autoritaarsed juhid kasutavad sageli seda vara oma võimu kindlustamiseks ja 
rahva rõhumiseks;

D. olles teadlik, et üks tõhus vahend autoritaarsete juhtide vastu oleks takistada neil kasu 
saamast korruptsioonist ja ära lõigata nende võimalused raha üle kanda;

1. edastab nõukogule järgmised soovitused:

                                               
1 Euroopa Ülemkogu, Brüssel, 2. detsember 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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a) süvendada ja tugevdada piiravaid meetmeid teadaolevate autoritaarsete režiimide 
suhtes, suunates neid ka nende isikliku ja majandustegevuse vastu ELis;

• võtta autoritaarsetelt juhtidelt ja nende lähimatelt liitlastelt õigus omada vara või 
raha ELi riikides

• takistada autoritaarsetel juhtidel ja nende lähimatel liitlastel nende pereliikmete 
koolitamist ELi riikides

• takistada autoritaarsetel juhtidel ja nende lähimatel liitlastel reisimist ELis

• keelata autoritaarsetel juhtidel ja nende lähimatel liitlastel tegelda oma 
majandusasjadega ELis;

b) aktiivselt kaasata kolmandaid riike selles lähenemisviisis osalema;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.


