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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

dėl nuoseklios politikos dėl autoritarinių režimų, kuriems ES taiko ribojančias 
priemones, kai jų vadovai siekia savo asmeninių ir prekybinių interesų ES viduje
(2011/2187(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Grahamo Watsono ALDE frakcijos vardu pateiktą rekomendaciją 
Tarybai dėl nuoseklios politikos dėl autoritarinių režimų, kuriems ES taiko ribojančias 
priemones, kai jie siekia savo asmeninių ir prekybinių interesų ES viduje (B7-0235/2011),

– atsižvelgdamas į JT Chartiją, ypač į jos 1 bei 25 straipsnius ir į VII skyriaus 39 bei 41 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijas ir jų fakultatyvinius 
protokolus,

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir du jo fakultatyvinius 
protokolus,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją 
(Europos žmogaus teisių konvencija), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 1999 m. rezoliuciją Nr. 1267 dėl 
padėties Afganistane ir 2001 m. rezoliuciją Nr. 1371 dėl padėties buvusiojoje Jugoslavijos 
Respublikoje Makedonijoje, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalį, 22 ir 36 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl 
turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje1, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 22 d. Tarybos dokumentą „Sankcijų klausimams spręsti 
skirtos sudėties Išorės santykių patarėjų darbo grupės (RELEX/Sankcijos) įsteigimas“ 
(5603/2004),

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 7 d. Tarybos dokumentą „Pagrindiniai ribojančių 
priemonių (sankcijų) taikymo principai“ (10198/1/2004),

– atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje Yusuf ir Al Barakaat 
International Foundation prieš Tarybą ir Komisiją (ECR 11-3533 (2005)), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2006/783/TVR dėl 

                                               
1 OL L 196, 2003 2 8, p. 45.
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tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti1, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 9 d. Tarybos dokumentą „Geriausia ES veiksmingo 
ribojančių priemonių įgyvendinimo praktika“ (11679/2007),

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 21 d. Tarybos dokumentą „Bendrosios pozicijos 
2001/931/BUSP įgyvendinimas“ (10826/1/07REV 1), 

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 24 d. Tarybos dokumentą „Atnaujinta ES geriausia 
ribojančių priemonių veiksmingo įgyvendinimo praktika“ (08666/1/08/REV 1),

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 26 d. Tarybos bendrąją poziciją 2009/67/BUSP, 
atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo 
kovojant su terorizmu ir panaikinančią Bendrąją poziciją 2008/586/BUSP2,

– atsižvelgdamas į Tarybos dokumentą „Ribojančių priemonių (sankcijų) pagal ES bendrąją 
užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir įvertinimo gairės“ (paskutinioji redakcija –
2009 m. gruodžio 15 d. (17464/09)),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl ES sankcijų, kaip ES veiksmų ir 
politikos žmogaus teisių srityje, vertinimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo Tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalį ,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų (A7-0000/2011) pranešimą,

Bendros pastabos dėl ES požiūrio į autoritarinius vadovus

A. kadangi naujajame ES sutarties 21 straipsnyje, įvestame Lisabonos sutarties 1 straipsnio 24 
dalimi, pripažįstama, jog Sąjungos veiksmai grindžiami „demokratijos, teisinės valstybės, 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus 
orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės 
principų laikymusi“,

B. kadangi sankcijos taikomos siekiant ES sutarties 21 straipsnyje nustatytų BUSP tikslų, 
kurie apima taikos ir saugumo, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, 
teisinės valstybės ir tinkamo valdymo skatinimą,

C. kadangi pagal BUSP sankcijos ir ribojančios priemonės laikomos ribotą galią turinčiomis 
prievartos priemonėmis, kaip antai ginklų embargas, prekybos sankcijos, finansinės ir 
ekonominės sankcijos, sąskaitų įšaldymas, skrydžių uždraudimas, priėmimo apribojimas, 
diplomatinės sankcijos, sporto ir kultūros renginių boikotavimas bei bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis sustabdymas,

D. kadangi dėl valstybių narių nesutarimo ribojančios priemonės dažnai taikomos 
nenuosekliai ir dėl šios priežasties kenkiama ES patikimumui ir daromas neigiamas 

                                               
1 OL L 328, 2006 11 24, p. 59.
2 OL L 23, 2009 1 27, p. 37.
3 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 49.
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poveikis šių priemonių veiksmingumui,

E. kadangi Europos Sąjunga patraukli daugeliui autoritarinių vadovų ir su jais susijusių 
asmenų kaip turto ir bankininkystės paslaugų šaltinis, kaip jų gerovės šaltinis ir vieta, kur 
jų atžalos įgyja išsilavinimą, taip pat kaip vieta, kur jie naudojasi laisvėmis ir laisve 
keliauti,

F. kadangi galimybė valdžią paversti asmenine gerove autoritarinius vadovus skatina išlaikyti 
ir stiprinti savo valdžią,

G. kadangi sudėtinga gauti tikslios informacijos apie autoritarinių vadovų ES laikomą turtą,

H. kadangi vadovai, kuriems taikomos sankcijos, pajus poveikį, jei jiems asmeniškai bus 
taikomos spaudimo priemonės, kaip antai būtų apribotos jų galimybės perkelti pinigus, 
teisės į mokslą su jais susijusiems juridiniams ar fiziniams asmenims, galimybės keliauti, 
galimybė įsigyti konkretų turtą ar diplomatinis atstovavimas, 

I. kadangi siekiant veiksmingos politikos autoritarinių režimų atžvilgiu svarbiausia suderinti 
prievartos diplomatiją su aiškiu bendravimu ir konstruktyviomis ES užsienio politikos 
priemonėmis,

J. kadangi visos ribojamosios priemonės turi nepažeisti žmogaus teisių, tarptautinės 
humanitarinės teisės, tinkamo proceso, proporcingumo ir teisės į veiksmingą žalos 
atlyginimą,

1. teikia tokias rekomendacijas Tarybai:

Parengti aiškesnes apibrėžtis

a) parengti aiškius ribojančių priemonių taikymo kriterijus;

b) aiškiai ir tiksliai apibrėžti, kam taikomos sankcijos, kai jos taikomos žlugusioms 
valstybėms ar nevalstybiniams veikėjams;

c) surinkti aiškius kiekybiškai įvertinamus sankcijų taikymo kriterijus, nustatyti taikytinų 
sankcijų motyvus ir formą ir numatyti taikytiną peržiūros procedūrą; 

d) įtraukti sankcijas į platesnį politinį kontekstą ir nustatyti jų trumpojo laikotarpio ir 
ilgalaikius tikslus;

e) turėti mintyje, jog sankcijos nėra pačios savaime tikslas, ir visada numatyti jų nutraukimo 
strategijas;

f) sistemingai remti Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą užtikrinant, kad vykdant ES 
sankcijų politiką būtų deramai atsižvelgiama į šio teismo procedūras ir sprendimus; 

Sukurti veiksmingą sankcijų politiką

g) įpareigoti 27 ES valstybes nares smerkiant autoritarinius režimus kalbėti vienu balsu;
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h) pripažinti, kad nekoordinuojant sankcijų jos gali būti neveiksmingos, duoti jų tikslams 
priešingų rezultatų ir gali sustiprinti autoritarinį režimą ar sumažinti ES lankstumą derybose 
su ta valstybe;

i) griežtai ir vienodai taikyti jau esamus sankcijų režimus;

j) taikyti sankcijas tik atsakingam represinių ar nusikalstamų režimų elitui ir atsakingiems 
nevalstybiniams žlugusių valstybių veikėjams ir užtikrinti, kad sankcijos nebūtų taikomos 
netikslingai ir nedarytų poveikio visiems gyventojams; 

k) užtikrinti, kad bet kokia sankcijų politika būtų derinama su parama pilietinei visuomenei 
susijusioje šalyje;

l) užtikrinti, kad sankcijos būtų taikomos nuosekliai visiems autoritariniams režimams 
nepaisant jų politinės krypties ar geografinės padėties; 

m) užtikrinti, kad ES misijų ir delegacijų vadovai būtų glaudžiai susiję su ribojamųjų 
priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir vertinimo procesu;

n) įpareigoti RELEX/Sankcijos vykdyti savo įgaliojimą atlikti sankcijų priėmimo tyrimą, 
įvertinti esamas sankcijas ir plėtoti geriausiąją ribojančių priemonių taikymo ir 
įgyvendinimo praktiką ir reguliariai informuoti Tarybą ir Europos Parlamentą apie savo 
išvadas;

o) įpareigoti esamus Europos išorės veiksmų tarnybos ir Komisijos organus atlikti konkrečią 
padėties pradėjus taikyti sankcijas analizę siekiant išsamiai įvertinti šių sankcijų poveikį ir 
pagerinti būsimą sankcijų priėmimą; 

p) įpareigoti ES teisės tarnybas konsultuoti Tarybą dėl atsargumo priemonių, būtinų siekiant 
užtikrinti, kad išvardyti asmenys neapeitų sankcijų;

q) įpareigoti Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją laikytis labiau integruoto požiūrio ir 
dalytis kompetencija ir žiniomis rengiant, įgyvendinant ir persvarstant sankcijas;

r) įpareigoti Komisiją ir valstybes nares koordinuotai taikyti ginklų embargą, kuris priskirtas 
valstybių narių kompetencijai;

s) paraginti Prancūziją ir Didžiąją Britaniją ir visas ES valstybes nares nenuolatines JT 
Saugumo Tarybos nares naudotis veiksmingomis įtikinėjimo priemonėmis siekiant užtikrinti, 
kad JT Saugumo Tarybos rezoliucijos būtų griežtai ir nuodugniai įgyvendinamos;

Įpareigoti vykdyti nuoseklią politiką ES teritorijoje

t) įpareigoti ES valstybes nares skelbti, kai režimų, kuriems taikomos sankcijos, vadovai turi 
materialaus turto jų teritorijose;

u) įpareigoti ES valstybes nares užtikrinti griežtą tikslingų finansinių sankcijų (pvz., atsisakymo 
teikti paskolas, priemonių, susijusių su paskolų išmokėjimu, griežtinimo ir banke laikomų 
lėšų užšaldymo) taikymą siekiant užtikrinti, jog praktiškai šiomis priemonėmis tiems 
asmenims ir subjektams būtų užkertamos bet kokios galimybės naudotis visomis ES 
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jurisdikcijai priklausančiomis finansinėmis priemonėmis;

v) užtikrinti, kad vadovams, kuriems taikomos sankcijos, ir su jais susijusiems fiziniams ir 
juridiniams asmenims ir subjektams būtų griežtai draudžiama valdyti turtą ES; 

w) įpareigoti ES valstybes nares kiek galima pagal ES teisę neleisti su vadovais, kuriems 
taikomos sankcijos, susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims siekti išsilavinimo ES 
mokyklose ir universitetuose;

x) įpareigoti ES valstybes nares griežtai laikytis draudimo keliauti, pagal kurį vadovams, 
kuriems taikomos sankcijos, ir su jais susijusiems asmenims draudžiama keliauti ES 
teritorijoje asmeniniais (ne humanitariniais) tikslais;

Informavimas

y) įpareigoti ES siekti tarptautinio jos politikos palaikymo, ypač tarp įtakingų susijusios šalies 
veikėjų;

z) įpareigoti ES stiprinti teisėtumą ir siekti plataus ribojančių priemonių palaikymo visuomenėje 
ES ir tarptautiniu lygmenimis, ypač režimų, kuriems taikomos sankcijos, šalyse, ir užtikrinti 
visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą šiame procese; 

aa) įpareigoti Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, misijų 
vadovus ir EIVT aiškiai informuoti vadovus, kuriems taikomos sankcijos, ko iš jų 
reikalaujama, ir nustatyti tikslius ir pasiekiamus tikslus; 

ab) įpareigoti valstybes nares su kitomis valstybėmis, atitinkamomis ES institucijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis kiek galima labiau teisiškai dalytis informacija apie į sąrašą 
įtrauktus asmenis;

ac) įpareigoti valstybes nares kiek galima geriau užtikrinti visuomenės galimybes susipažinti su 
informacija apie nacionalines priemones, susijusias su taikomomis ribojančiomis 
priemonėmis;

ad) įpareigoti Tarybą užtikrinti visapusišką Europos Parlamento dalyvavimą sankcijų 
persvarstymo procese ir siekti Europos Parlamento indėlio rengiant politines gaires ir 
formuojant platesnę ES sankcijų politiką; 

ae) priminti, kad prievartos diplomatija taip pat turi būti derinama su pozityviomis 
priemonėmis, pvz., pagalba vystymuisi ir parama pilietinei visuomenei; 

af) stengtis sutelkti užšaldytus aktyvus siekiant, esant galimybei, grąžinti juos į jų šalis, kur jie 
būtų naudingi vietos gyventojams; 

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai bei EIVT susipažinti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Autoritarinių vadovų ir jų artimųjų rato, turinčių turto ES, pavyzdžiai:

1) nustatyta, jog per pastaruosius du dešimtmečius iš Šiaurės Afrikos šalių (Alžyro, Maroko ir 
Tuniso) išvežta 150 milijardų JAV dolerių1;

2) nustatyta, jog Hosni Mubarak ir jos šeima nuo 50 milijardų iki 70 milijardų JAV dolerių 
yra investavę daugiausia ES ir JAV2;

3) Londono ekonomikos mokyklos direktorius atsistatydino atskleidus, jog mokykla buvo 
pasirašiusi 2,2 milijonų svarų sterlingų vertės sutartį dėl Libijos valstybės tarnautojų 
mokymo3;

4) dar 20.000 svarų sterlingų buvo sumokėta Londono ekonomikos mokyklai už Libijos 
ministro pirmininko B. A. Mahmudi, kuris minimas JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 
Nr. 1970 dėl, be kitų dalykų, šiurkščių ir sistemingų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant 
represijas prieš taikius demonstrantus, mokymą4;

5) nustatyta, kad M. Kadafio režimas laiko milijardų eurų vertės turtą (privatų turtą) visoje 
ES, ypač Jungtinėje Karalystėje5;

6) Kim Il Jong Europos bankuose laiko maždaug 4 milijardus JAV dolerių6;

7) įtariama, kad Sudano prezidentas Omar al Bašir iš savo šalies paėmė 9 milijardus JAV 
dolerių, gautų už parduotą naftą, ir padėjo juos Didžiosios Britanijos bankuose7;

                                               
1 Naujienų agentūra „BBC World Service“, 2011 m. sausio 18 d.
2 Organizacijos „IHS Global Insight“ ataskaita
3 Dienraö tis „The Guardian“, 2011 m. kovo 4 d.
4 2011 m. vasario 26 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1970
5 Televizijos kanalas CNBC, 2011 m. rugpjūčio 22 d.
6 Dienraštis „The Daily Telegraph“, „Kim Jong-il Europos bankuose laiko 4 milijardų JAV dolerių vertės 
„neatidėliotinos pagalbos fondą““ (Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks), 2010 m. kovo 
14 d.
7 Tarptautinio baud˛iamojo teismo vyriausiasis prokuroras Luis Moreno Ocampo
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PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI B7-0235/2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 1 dalį

dėl nuoseklios politikos dėl autoritarinių režimų, kuriems ES taiko ribojamąsias priemones, 
kai jie siekia savo asmeninių ir prekybinių interesų ES viduje

Graham Watson
ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į įsigaliojusią Lisabonos sutartį ir įsteigtą Europos išorės veiksmų tarnybą,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 6 ir 21 straipsnius ir ankstesnes Europos Parlamento 
rezoliucijas dėl bendrų Sąjungos vertybių, pagrindinių interesų, nepriklausomybės ir 
vientisumo išsaugojimo laikantis Jungtinių Tautų Chartijos principų,

– atsižvelgdamas į Tarybos Ribojančių priemonių (sankcijų) pagal ES bendrą užsienio ir 
saugumo politiką įgyvendinimo ir įvertinimo gaires1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 1 dalį,

A. atsižvelgdamas į neseniai vykusius neramumus Artimuosiuose Rytuose, kurie parodė, kad 
reikia nuoseklesnės ir veiksmingesnės strategijos autoritarinių režimų, kuriems jau 
taikomos ES ribojančios priemonės, atžvilgiu,

B. manydamas, kad autoritarinių vadovų asmeninis turtas dažnai yra įgytas korupcijos būdu 
ir išnaudojant jų tautas ir išteklius,

C. pažymėdamas, kad autoritariniai vadovai dažnai naudoja šį turtą savo galiai stiprinti ir 
savo tautoms engti,

D. žinodamas, kad efektyvi priemonė prieš autoritarinius vadovus būtų atgrasyti juos nuo 
korupcinių atlygių ir užkirsti kelią jų galimybėms pervedinėti pinigus,

1. teikia tokias rekomendacijas Tarybai:

a) pagilinti ir sustiprinti ribojančių priemonių, nukreiptų prieš pripažintus autoritarinius 
režimus, arsenalą, taip pat nusitaikant į jų asmeninę ir prekybinę veiklą ES viduje,

                                               
1 Europos Vadovų Taryba, Briuselis, 2005 m. gruodžio 2 d., 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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• nesuteikti autoritariniams vadovams ir jų svarbiausiems parankiniams teisės turėti 
nuosavybę arba laikyti pinigus ES šalyse,

• neleisti autoritariniams vadovams ir jų svarbiausiems parankiniams siųsti savo 
šeimų narių mokytis į ES šalis,

• neleisti autoritariniams vadovams ir jų svarbiausiems parankiniams keliauti po 
ES,

• neleisti autoritariniams vadovams ir jų svarbiausiems parankiniams siekti verslo 
interesų ES viduje;

b) aktyviai įtraukti trečiąsias šalis, kad jos taip pat laikytųsi šio požiūrio;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.


