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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA IETEIKUMAM PADOMEI

par konsekventu politiku attiecībā uz autoritāriem režīmiem, pret kuriem ES piemēro 
ierobežojošus pasākumus, kad to vadītāji īsteno personīgās un komerciālās intereses ES 
teritorijā
(2011/2187(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu ieteikumam Padomei par konsekventu politiku attiecībā uz 
autoritāriem režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus, kad to vadītāji 
īsteno personīgās un komerciālās intereses ES teritorijā (B7-0235/2011), kuru ALDE 
grupas vārdā iesniedzis Graham Watson,

– ņemot vērā ANO Statūtus un jo īpaši to 1. un 25. pantu un VII nodaļas 39. un 41. pantu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas cilvēktiesību konvencijas un tām pievienotos 
fakultatīvos protokolus,

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un tā divus 
fakultatīvos protokolus,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (Eiropas 
Cilvēktiesību konvencija),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūciju 
Nr. 1267 (1999) par situāciju Afganistānā un Rezolūciju Nr. 1371 (2001) par situāciju 
Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. panta 2. punktu, 22. un 36. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 215. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmumu 2003/577/TI par to, kā Eiropas 
Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus1,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. janvāra dokumentu „Ārlietu padomnieku darba 
grupas „Sankciju” struktūras izveide (RELEX/Sankcijas)” (5603/2004),

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 7. jūnija dokumentu „Pamatprincipi par ierobežojošu 
pasākumu (sankciju) izmantošanu” (10198/1/2004),

– ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā „Yusuf un Al Barakaat International 
Foundation pret Padomi un Komisiju”, 2005., ECR 11-3533,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra Pamatlēmumu 2006/783/TI par savstarpējas 

                                               
1 OV L 196, 2.8.2003., 45. lpp.
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atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem1,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 9. jūlija dokumentu „ES paraugprakse ierobežojošu 
pasākumu efektīvai īstenošanai”,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 21. jūlija dokumentu „Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 
īstenošana” (10826/1/07REV 1),

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 24. aprīļa dokumentu „ES paraugprakses ierobežojošu 
pasākumu efektīvai īstenošanai atjaunināšana” (08666/1/08/REV 1),

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 26. janvāra Kopējo nostāju 2009/67/KĀDP, ar ko 
atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret 
terorismu un atceļ Kopējo nostāju 2008/586/KĀDP2,

– ņemot vērā Padomes dokumentu „Pamatnostādnes par ierobežojošu pasākumu (sankciju) 
īstenošanu un novērtēšanu saistībā ar ES Kopējo ārpolitiku un drošības politiku”, kas 
pēdējo reizi pārskatīts 2009. gada 15. decembrī (17464/09),

– ņemot vērā 2008. gada 4. septembra rezolūciju par ES sankciju izvērtēšanu, kas ir daļa no 
ES pasākumiem un stratēģijām cilvēktiesību jomā3,

– ņemot vērā Reglamenta 121. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7–0000/2011),

Vispārīgi novērojumi par ES pieeju attiecībā uz autoritāro režīmu vadītājiem

A. tā kā jaunajā LES 21. pantā, ko ieviesa ar Lisabonas līgumu, atzīts, ka Savienības sankciju 
piemērošanas pamatā ir „demokrātija, tiesiskums, universāls un nedalāms cilvēktiesību un 
pamatbrīvību princips, cilvēka cieņas neaizskaramība, vienlīdzības un solidaritātes 
princips, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu un starptautisko tiesību 
ievērošana”,

B. tā kā sankcijas tiek piemērotas, īstenojot KĀDP mērķus, kas noteikti LES 21. pantā un kas 
ietver starptautiskā miera un drošības, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas, 
tiesiskuma, demokrātijas un labas pārvaldības veicināšanu;

C. tā kā, īstenojot KĀDP, sankcijas vai ierobežojoši pasākumi tiek uzskatīti par piespiedu 
līdzekļiem, kas nav pietiekami efektīvi, piemēram, ieroču embargo, tirdzniecības sankcijas, 
finansiālās un ekonomiskās sankcijas, aktīvu iesaldēšana, lidojumu aizliegumi, 
uzņemšanas ierobežojumi, diplomātiskās sankcijas, sporta un kultūras pasākumu boikots 
un sadarbības pārtraukšana ar kādu trešo valsti;

D. tā kā nesaskaņas dalībvalstu starpā nereti noved pie ierobežojošo pasākumu 
nekonsekventas piemērošanas, kaitējot ES uzticamībai un negatīvi ietekmējot šādu 

                                               
1 OV L 328, 24.11.2006., 59. lpp.
2 OV L 23, 27.1.2009., 37. lpp.
3 OV C 295 E, 4.12.2009., 49. lpp.
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pasākumu efektivitāti;

E. tā kā daudziem autoritāro režīmu vadītājiem un viņiem saistītām personām Eiropas 
Savienība šķiet pievilcīga, jo ļauj iegūt īpašumu un izmantot banku pakalpojumus, vairo 
labklājību un nodrošina izglītību viņu bērniem un ir teritorija, kur viņi ir brīvi no 
ierobežojumiem un izmanto ceļošanas brīvību;

F. tā kā autoritāro režīmu vadītāju iespēja izmantot varu, lai vairotu personīgo labklājību, ir 
stimuls rīkoties, lai varu saglabātu;

G. tā kā ir grūti iegūt precīzu informāciju par autoritāro režīmu vadītāju aktīviem, kas tiek 
turēti Eiropas Savienībā;

H. tā kā režīmu vadītājus, kuriem piemēro sankcijas, var ietekmēt uz viņiem personīgi izdarīts 
spiediens, ierobežojot viņu spēju pārvietot naudas līdzekļus, liedzot ar viņiem saistītajām 
juridiskajām un fiziskajām personām iespēju izglītoties, ceļot, piekļūt konkrētām precēm 
vai diplomātiskajai pārstāvniecībai;

I. tā kā pret autoritāriem režīmiem vērstas efektīvas politikas būtisks aspekts ir līdzsvara 
nodrošināšana starp piespiedu diplomātiju un skaidru komunikāciju un konstruktīviem 
risinājumiem, ko piedāvā ES ārpolitika;

J. tā kā visu ierobežojošo pasākumu īstenošanai jābūt saskaņā ar cilvēktiesībām un 
starptautiskajām humanitārajām tiesībām, taisnīgu procesu, samērīgumu un tiesībām un 
efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem,

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

Skaidrāku definīciju izstrāde

a) noteikt skaidrus kritērijus attiecībā uz situācijām, kad jāpiemēro ierobežojoši pasākumi;

b) skaidri un saprotami noteikt, kam piemēro sankcijas, ja prasības neizpilda valstis vai 
nevalstiskā sektora pārstāvji;

c) apkopot saprotamus un izmērāmus kritērijus attiecībā uz situācijām, kad piemēro sankcijas, 
šādu sankciju piemērošanas iemesliem, piemēroto sankciju formu un noteikto 
pārskatīšanas procedūru;

d) noteikt sankcijas plašākā politikas kontekstā, definējot to piemērošanas īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķus;

e) atgādināt, ka sankcijas pašas par sevi nav mērķis, un aicināt vienmēr izstrādāt skaidru 
izejas stratēģiju;

f) sistemātiski atbalstīt Starptautiskās Krimināltiesas darbu, nodrošinot, ka tiesas procesuālā 
kārtība un spriedumi pienācīgi tiek ņemti vērā ES sankciju politikā; 

Efektīvas sankciju politikas izstrāde
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g) aicināt 27 ES dalībvalstis paust vienotu nostāju jautājumā par autoritāro režīmu nosodījumu;

h) atzīt, ka, ja sankcijas netiek koordinētas, tās var būt neefektīvas un neiedarbīgas attiecībā uz 
noteikto mērķu sasniegšanu un var stiprināt autoritāro režīmu vai mazināt ES ietekmi sarunās 
ar attiecīgo valsti;

i) stingri un konsekventi izmantot esošās sankciju sistēmas;

j) vērst sankcijas tikai pret represīvo vai noziedzīgo režīmu atbildīgo eliti un atbildīgajiem 
nevalstiskā sektora pārstāvjiem valstīs, kas neizpilda prasības, un nodrošināt, ka sankcijas 
neskar plašāku sabiedrību;

k) nodrošināt, ka, piemērojot sankcijas, tiek sniegts atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai attiecīgajā 
valstī;

l) nodrošināt, ka sankcijas tiek konsekventi piemērotas visiem autoritārajiem režīmiem 
neatkarīgi no politiskās nostājas vai ģeogrāfiskiem apsvērumiem;

m) nodrošināt, ka ES misiju un delegāciju vadītāji ir cieši saistīti ar ierobežojošo pasākumu 
izstrādes, īstenošanas un novērtēšanas procesu;

n) aicināt sankciju struktūru RELEX/Sankcijas pildīt savas pilnvaras, proti, veikt izpēti par 
sankciju piemērošanu, izvērtēt esošās sankcijas un izstrādāt ierobežojošu pasākumu 
piemērošanas un īstenošanas paraugpraksi, un regulāri sniegt ziņojumus Padomei un 
Eiropas Parlamentam par saviem konstatējumiem; 

o) aicināt EĀDD un Komisijas pastāvošās struktūras pēc sankciju pieņemšanas veikt īpašu 
situācijas analīzi, lai pilnībā novērtētu to ietekmi un lai uzlabotu sankciju pieņemšanu 
nākotnē;

p) aicināt ES juridiskos dienestus konsultēt Padomi par nepieciešamajiem piesardzības 
pasākumiem, lai novērstu iespēju sarakstā minētajām personām apiet sankcijas;

q) aicināt EĀDD un Komisiju īstenot integrētāku pieeju, izmantojot pieredzes un zināšanu 
apmaiņu sankciju izstrādē, piemērošanā un pārskatīšanā;

r) aicināt Komisiju un dalībvalstis koordinēt ieroču embargo piemērošanu, kas ir dalībvalstu 
kompetencē;

s) aicināt Franciju un Apvienoto Karalisti, un ES dalībvalstis, kas nav pastāvīgās ANO DP 
locekles, veikt pietiekami intensīvu pārliecināšanas darbu, lai nodrošinātu ANO DP 
rezolūciju stingru un pilnīgu izpildi;

Saskanīgas politikas īstenošana Eiropas Savienības teritorijā

t) aicināt ES dalībvalstis ziņot par gadījumiem, kad režīmu, kuriem piemēro sankcijas, vadītāji 
izvēlas turēt savus aktīvus to teritorijā;

u) aicināt visas ES dalībvalstis nodrošināt mērķtiecīgu finansiālo sankciju (piemēram, 
aizdevumu atteikumu, ar aizdevumu atmaksu saistīto pasākumu pastiprināšanas un 
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noguldījumu iesaldēšanas) stingru piemērošanu, lai nodrošinātu, ka šie pasākumi praktiski 
liedz atbildīgajām personām un struktūrām piekļuvi finanšu pakalpojumiem ES jurisdikcijā;

v) nodrošināt, ka režīmu vadītājiem, kuriem piemēro sankcijas, un ar viņiem saistītajām 
fiziskajām un juridiskajām personām un struktūrām tiek stingri aizliegts iegādāties īpašumus 
ES;

w) aicināt ES dalībvalstis liegt fiziskajām un juridiskajām personām, kas saistītas ar režīmu 
vadītājiem, kuriem piemēro sankcijas, iespēju izglītoties ES skolās un universitātēs, ciktāl to 
pieļauj ES tiesību akti;

x) aicināt ES dalībvalstis stingri ievērot ceļošanas ierobežojumus, kas liedz režīmu vadītājiem, 
kuriem piemēro sankcijas, un ar viņiem saistītajām personām ceļot ES privātos (nevis 
humāno jautājumu risināšanas) nolūkos;

Informatīvi pasākumi

y) aicināt ES panākt starptautisku atbalstu tās politikai, it īpaši attiecīgās valsts ietekmīgo 
pārstāvju atbalstu;

z) aicināt ES stiprināt leģitimitāti un panākt plašas sabiedrības atbalstu ierobežojošiem 
pasākumiem ES un starptautiskā līmenī, it īpaši valstīs, kurās valda režīms, kam piemēro 
sankcijas, un šajā procesā pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu;

aa) aicināt AP/PV, misiju vadītājus un EĀDD skaidri darīt zināmas režīmu vadītājiem, kuriem 
piemēro sankcijas, viņiem izvirzītas prasības un noteikt precīzus un izpildāmus mērķus;

ab) aicināt dalībvalstis, ciktāl tas likumīgi iespējams, apmainīties ar informāciju par sarakstā 
minētajām personām ar citām valstīm, atbildīgajām ES iestādēm un starptautiskajām 
organizācijām;

ac) aicināt dalībvalstis, ciktāl iespējams, nodrošināt sabiedrības pieeju informācijai par valsts 
īstenotajiem pasākumiem saistībā ar piemērotajiem ierobežojošiem pasākumiem;

ad) aicināt Padomi pilnībā sadarboties ar Eiropas Parlamentu sankciju pārskatīšanas procesā un 
lūgt Eiropas Parlamentu piedalīties politisko pamatnostādņu un plašākas ES sankciju 
politikas izstrādē;

ae) atgādināt, ka, īstenojot piespiedu diplomātiju, jāizmanto arī pozitīvi orientēti pasākumi, 
piemēram, attīstības palīdzība un atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai;

af) censties mobilizēt iesaldētos aktīvus, lai galu galā atgrieztu tos attiecīgajās valstīs 
izmantošanai iedzīvotāju labā; 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un informatīvos nolūkos Komisijai 
un EĀDD.
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PASKAIDROJUMS

Autoritāro režīmu vadītāji un ar tiem saistītās personas, kurām pieder aktīvi Eiropas 
Savienībā

1) tiek lēsts, ka pēdējos divdesmit gados no Ziemeļāfrikas valstīm (Alžīrijas, Marokas un 
Tunisijas) ir izvesti USD 150 miljardi1;

2) tiek lēsts, ka Ēģiptē Hosni Mubarak un viņa ģimenes locekļiem pieder USD 50–
70 miljardi, kas galvenokārt ieguldīti ES un ASV2;

3) Londonas Ekonomikas skolas direktors atkāpās no amata pēc tam, kad atklājās, ka LES ir 
iesaistīta GPB 2,2 miljonu vērtā darījumā par Lībijas ierēdņu apmācību3;

4) LES saņēma vēl GBP 20 000 kā maksu par Lībijas premjerministra Al Bagdi Al Mahmudi
studijām, kurš bija minēts ANO DP Rezolūcijā Nr. 1970 arī saistībā ar būtiskiem un 
sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp miermīlīgu demonstrantu apspiešanu4;

5) tiek lēsts, ka Muammar al-Kaddafi režīma īstenotājiem Eiropas Savienībā, it īpaši 
Apvienotajā Karalistē (privātīpašums), ir miljardiem vērti aktīvi5;

6) Kim Il Jong Eiropankas bankās glabā aptuveni USD 4 miljardus6;

7) pastāv aizdomas, ka Sudānas prezidents Omar al-Bashir ir piesavinājies USD 9 miljardus 
no savas valsts naftas ieguves rūpniecības straujā uzplaukuma un lielāko daļu no šīs 
summas noguldījis Apvienotās Karalistes bankās7.

                                               
1 BBC World Service, 2011. gada 18. janvāris.
2 IHS Global Insight ziņojums.
3 The Guardian, 2011. gada 4. marts.
4 ANO DP 2011. gada 26. februāra Rezolūcija Nr. 1970.
5 CNBC, 2011. gada 22. augusts.
6 „Kim Jong-il Eiropas bankās glabā USD 4 miljardus ārkārtas gadījumiem”, The Daily Telegraph, 2010. gada 
14. marts.
7 Starptautiskās Krimināltiesas virsprokurors Luis Moreno Ocampo.
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31.3.2011

PRIEKŠLIKUMS IETEIKUMAM PADOMEI B7-0235/2011,

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 121. panta 1. punktu,

par konsekventu politiku attiecībā uz autoritāriem režīmiem, pret kuriem ES piemēro 
ierobežojošus pasākumus, kad to vadītāji īsteno personīgās un komerciālās intereses ES 
teritorijā

Graham Watson,
ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) 
izveidi,

– ņemot vērā Lisabonas līguma 6. un 21. pantu un iepriekšējās EP rezolūcijas par kopējo 
vērtību, galveno interešu un Savienības integritātes saglabāšanu saskaņā ar ANO hartas 
principiem,

– ņemot vērā Padomes vadlīnijas attiecībā uz ierobežojošu pasākumu (sankciju) īstenošanu 
un novērtēšanu ES kopējā ārpolitikā un drošības politikā1,

– ņemot vērā Reglamenta 121. panta 1. punktu,

A. tā kā nesenie nemieri Tuvajos Austrumos apliecināja, ka ir nepieciešama saskanīgāka un 
efektīvāka stratēģija pret autoritārajiem režīmiem, uz kuriem jau tiek attiecināti 
ierobežojoši ES pasākumi;

B. tā kā autoritāro režīmu vadītāju personīgā labklājība bieži tiek iegūta korupcijas, kā arī 
vietējo iedzīvotāju un resursu ekspluatācijas ceļā;

C. tā kā autoritāro režīmu vadītāji bieži izmanto savu labklājību, lai saglabātu varu un 
apspiestu savas valsts iedzīvotājus;

D. tā kā efektīvs līdzeklis pret autoritāro režīmu vadītājiem būtu atturēt viņus no iespējas gūt 
labumu no korupcijas un neļaut viņiem veikt naudas pārvedumus,

1. iesniedz Padomei šādus ieteikumus:

                                               
1 Eiropadome, Briselē, 2005. gada 2. decembrī, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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a) padziļināt un stiprināt ierobežojošus pasākumus pret autoritāriem režīmiem, 
pievēršoties arī šo režīmu pārstāvju personīgajām darbībām un komercdarbībām ES 
teritorijā, un

• atteikt autoritāro režīmu vadītājiem un viņu tuvākajiem sabiedrotajiem tiesības 
iegādāties īpašumus vai turēt naudu ES valstīs,

• liegt autoritāro režīmu vadītāju un viņu tuvāko sabiedroto ģimeņu locekļiem 
iespēju izglītoties ES valstīs,

• liegt autoritāro režīmu vadītājiem un viņu tuvākajiem sabiedrotajiem iespēju ceļot 
ES,

• aizliegt autoritāro režīmu vadītājiem un viņu tuvākajiem sabiedrotajiem īstenot 
uzņēmējdarbības intereses ES;

b) aktīvi iesaistīt trešās valstis šādas pieejas īstenošanā;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstīm.


