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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

betreffende een consistent beleid ten aanzien van autoritaire regimes waartegen de EU 
restrictieve maatregelen heeft vastgesteld wanneer deze persoonlijke en commerciële 
belangen in lidstaten van de Unie uitoefenen
(2011/2187(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de ontwerpaanbeveling aan de Raad, ingediend door Graham Watson namens de 
ALDE-Fractie, over een consistent beleid ten aanzien van autoritaire regimes waartegen de 
EU restrictieve maatregelen heeft vastgesteld wanneer deze persoonlijke en commerciële 
belangen in lidstaten van de Unie uitoefenen (B7-0235/2011),

– gezien het Handvest van de VN en in het bijzonder de artikelen 1 en 25 en, in Hoofdstuk VII, 
de artikelen 39 en 41,

– gezien de mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties en de facultatieve protocollen,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de twee 
optionele protocollen,

– gezien het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (Europees Mensenrechtenverdrag), 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad 1267 (1999) over de situatie in Afghanistan 
en 1371 (2001) over de situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, 

– gezien artikel 21, lid 2, en de artikelen 22 en 36 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU),

– gezien artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging 
in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken1, 

– gezien het Raadsdocument "Invoering van een 'sanctie-samenstelling'" van de Werkgroep 
raden buitenlandse betrekkingen (RELEX/Sancties) van 22 januari 2004 (5603/2004),

– gezien het Raadsdocument "Fundamentele beginselen voor het gebruik van restrictieve 
maatregelen (sancties)" van 7 juni 2004 (10198/1/2004),

– gezien het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Yusuf en Al Barakaat 
International Foundation versus Raad en Commissie (ECR 11-3533(2005)), 

                                               
1 PB L 196 van 2.8.2003, blz. 45.
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– gezien Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie1, 

– gezien het Raadsdocument "Beste praktijken van de EU inzake een doeltreffend gebruik van 
restrictieve maatregelen" van 9 juli 2007 (11679/2007),

– gezien het Raadsdocument "Uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB" 
van 21 juli 2007 (10826/1/07/rev1), 

– gezien het Raadsdocument "Actualisering van de beste praktijken van de EU voor de 
doeltreffende implementatie van restrictieve maatregelen" van 24 april 2008 
(08666/1/08/rev1),

– gezien gemeenschappelijk standpunt 2009/67/GBVB van de Raad van 26 januari 2009 
inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de 
toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende 
intrekking van gemeenschappelijk standpunt 2008/586/GBVB2,

– gezien het Raadsdocument "Richtsnoeren inzake de implementatie en evaluatie van 
restrictieve maatregelen (sancties) in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU", in de laatste bijgewerkte versie van 15 december 2009 
(17464/09),

– gezien zijn resolutie van 4 september 2008 over de evaluatie van sancties van de EU als deel 
van optreden en beleid van de EU op het gebied van mensenrechten3,

– gezien artikel 121, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2011),

Algemene opmerkingen over de houding van de EU ten aanzien van autoritaire leiders

A. overwegende dat het nieuwe artikel 21 van het EU-Verdrag, zoals ingevoerd bij artikel 1, 
punt 24, van het Verdrag van Lissabon, bepaalt dat  het optreden van de Unie in het teken 
staat van "de democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke 
waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen 
van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht";

B. overwegende dat sancties worden opgelegd met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het GBVB als vervat in artikel 21 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, die onder meer bevordering van de internationale vrede en veiligheid, 
eerbiediging van de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de rechtsstaat, en 
consolidering van de democratie en behoorlijk bestuur omvatten;

                                               
1 PB L 328 van 24.11.2006, blz. 59.
2 PB L 23 van 27.1.2009, blz. 37.
3 PB C 295 E van 4.12.2009, blz. 49.



PR\877817NL.doc 5/11 PE470.086v02-00

NL

C. overwegende dat sancties of restrictieve maatregelen in het kader van het GBVB worden 
beschouwd als geweldloze dwangmaatregelen, bv. wapenembargo's, handelssancties, 
financiële en economische sancties, het bevriezen van tegoeden, vluchtverboden, 
toelatingsbeperkingen, diplomatieke sancties, boycots van sportieve en culturele 
evenementen en de opschorting van samenwerking met een derde land;

D. overwegende dat restrictieve maatregelen ingevolge onenigheid tussen de lidstaten vaak niet 
consequent worden toegepast, hetgeen de geloofwaardigheid van de EU ondergraaft en de 
doeltreffendheid van de maatregelen in het gedrang brengt; 

E. overwegende dat de Europese Unie voor veel autoritaire leiders en met hen geassocieerde 
personen aantrekkelijk is als bron van eigendoms- en bankdiensten, als plaats waar hun 
rijkdom kan opbrengen en hun kinderen kunnen studeren, en waar het hun vrij staat te 
verblijven en te reizen;

F. overwegende dat de mogelijkheid voor autoritaire leiders om hun macht om te zetten in 
persoonlijke rijkdom een stimulans en een middel is om aan de macht te blijven;

G. overwegende dat het moeilijk is juiste informatie te verkrijgen over de tegoeden die 
autoritaire leiders in de EU bezitten;

H. overwegende dat sancties effect zullen hebben wanneer leiders persoonlijk pressie 
ondervinden door een beperking van hun mogelijkheden om geld te verplaatsen, van het 
recht van met hen geassocieerde wettelijke en natuurlijke personen op onderwijs en van hun 
reisvrijheid of hun toegang tot bepaalde goederen of diplomatieke representatie;

I. overwegende dat het voor een doeltreffend beleid ten aanzien van autoritaire regimes van 
essentieel belang is om diplomatieke dwangmaatregelen te combineren met duidelijke 
communicatie en met de constructieve instrumenten van het buitenlands beleid van de EU; 

J. overwegende dat alle restrictieve maatregelen in overeenstemming moeten zijn met de 
mensenrechten, het internationale humanitaire recht, een eerlijke rechtsbedeling, het beginsel 
van proportionaliteit en het recht op adequate rechtsbescherming;

1. beveelt de Raad het volgende aan:

Duidelijker definities

a) duidelijk vast te stellen wanneer restrictieve maatregelen moeten worden toegepast; 

b) duidelijk en uitdrukkelijk vast te stellen op wie de sancties van toepassing zijn in geval 
van mislukte staten of niet-gouvernementele actoren; 

c) duidelijke en tastbare voorwaarden vast te stellen waaronder sancties moeten worden 
toegepast en duidelijk te bepalen op welke gronden dit gebeurt, in welke vorm de sancties 
worden toegepast en welke beroepsprocedure moet worden gevolgd; 

d) de sancties toe te passen in het kader van een ruimer beleid met duidelijk omschreven 
doelstellingen op korte en lange termijn;
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e) in gedachten te houden dat sancties nooit een doel op zich zijn en altijd te voorzien in 
duidelijke uitstapstrategieën;

f) de werkzaamheden van het Internationaal Strafhof systematisch te ondersteunen door 
ervoor te zorgen dat de procedures en uitspraken van het hof in het EU-sanctiebeleid naar 
behoren worden toegepast; 

Een doeltreffend sanctiebeleid

(g) de 27 EU-lidstaten ertoe te brengen met één stem te spreken wanneer het gaat om de 
veroordeling van autoritaire regimes;

h) te erkennen dat ongecoördineerde sancties ondoeltreffend en contraproductief kunnen zijn 
voor het bereiken van de beoogde doelen en bovendien het autoritaire regime kunnen 
versterken of de onderhandelingsruimte van de EU met de betrokken staat kunnen 
beperken; 

i) bestaande sanctieregelingen strikt en consequent toe te passen; 

j) alleen sancties op te leggen aan de verantwoordelijke kopstukken van repressieve of 
misdadige regimes en de verantwoordelijke niet-gouvernementele actoren van mislukte 
staten, en ervoor te zorgen dat de bredere bevolking niet te lijden heeft onder de sancties;

k) ervoor te zorgen dat elke sanctiemaatregel vergezeld gaat van steun voor het 
maatschappelijk middenveld in het betrokken land; 

l) ervoor te zorgen dat sancties consequent worden opgelegd aan alle autoritaire regimes, 
ongeacht hun politieke strekking of geografische ligging; 

m) ervoor te zorgen dat de leiders van EU-missies en delegaties nauw betrokken worden bij 
het uitwerken, toepassen en evalueren van restrictieve maatregelen; 

n) de toezegging te verkrijgen dat RELEX/Sancties zijn taken - onderzoek naar het 
vaststellen van sancties, de evaluatie van bestaande sanctieregelingen en de ontwikkeling 
van beste praktijken ten aanzien van de toepassing en uitvoering van restrictieve 
maatregelen - zal vervullen en over zijn bevindingen regelmatig verslag zal uitbrengen bij 
de Raad en het Europees Parlement;

o) de bestaande structuren binnen de EDEO en de Commissie te belasten met een specifieke 
situatieanalyse na de vaststelling van sancties, om de impact daarvan precies vast te 
stellen en toekomstige sanctieregelingen te verbeteren; 

p) de juridische diensten van de EU om advies te verzoeken over de voorzorgsmaatregelen die 
moeten worden genomen om te voorkomen dat op een lijst geplaatste personen de hun 
opgelegde sancties omzeilen; 

q) de EDEO en de Commissie te bewegen tot een geïntegreerde aanpak en uitwisseling van 
expertise en kennis bij het vaststellen, ten uitvoer leggen en controleren van sancties; 
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r) de Commissie en de lidstaten te vragen de toepassing van wapenembargo's, die een 
bevoegdheid van de lidstaten zijn, te coördineren; 

(s) Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en andere niet-permanente EU-leden van de 
VN-Veiligheidsraad te verzoeken hun invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat 
resoluties van de VN-Veiligheidsraad strikt en volledig worden toegepast; 

Een coherent beleid binnen de EU-grenzen

t) de lidstaten te verzoeken de EU in kennis te stellen wanneer leiders van regimes waaraan 
sancties zijn opgelegd materiële tegoeden hebben op hun grondgebied; 

u) alle EU-lidstaten te vragen gerichte financiële sancties zoals het weigeren van leningen, 
strakkere voorwaarden voor de terugbetaling van leningen en het bevriezen van tegoeden 
strikt toe te passen, zodat de maatregelen de betrokken personen en instanties in de praktijk 
de toegang tot alle financiële diensten in het rechtsgebied van de EU ontzeggen; 

v) ervoor te zorgen dat het aan sancties onderworpen autoritaire leiders en met hen 
geassocieerde natuurlijke en rechtspersonen en instanties streng verboden is bezittingen te 
hebben binnen de EU;

w) van EU-lidstaten de verzekering te verkrijgen dat met aan sancties onderworpen leiders 
geassocieerde natuurlijke en rechtspersonen geen onderwijs kunnen genieten in scholen en 
universiteiten in de EU, voor zover dit onder EU-recht mogelijk is; 

x) EU-lidstaten te vragen om reisbeperkingen waarbij het aan sancties onderworpen leiders of 
met hen geassocieerde personen verboden is voor (niet-humanitaire) privédoeleinden 
binnen de EU te reizen, strikt toe te passen;

Een bredere internationale aanpak

y) ervoor te zorgen dat de EU internationale steun krijgt voor haar beleid, met name van 
invloedrijke actoren in de betrokken landen;

z) ervoor te zorgen dat de EU de legitimiteit versterkt en zowel binnen de Unie als op 
internationaal niveau brede steun zoekt voor restrictieve maatregelen, met namen in de 
betrokken landen, en het Europees Parlement ten volle bij dit proces te betrekken; 

aa) de HR/VP, de leiders van missies en delegaties en de EDEO te verzoeken om aan sancties 
onderworpen leiders uitdrukkelijk duidelijk te maken wat van hen wordt verwacht, en 
precieze en realistische doelen te stellen; 

ab) de lidstaten te verzoeken om informatie over op een lijst geplaatste personen te delen met 
andere staten, bevoegde EU-instanties en internationale organisaties, voor zover dat 
wettelijk mogelijk is; 

ac) de lidstaten te verzoeken om informatie over op nationaal niveau genomen restrictieve 
maatregelen zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor het publiek; 
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ad) het Europees Parlement ten volle te betrekken bij het toezicht op de sancties en een beroep 
te doen op het Parlement voor het vaststellen van politieke richtsnoeren en het uittekenen 
van een breder EU-sanctiebeleid; 

ae) in gedachten te houden dat diplomatieke dwangmaatregelen steeds vergezeld moeten gaan 
van positieve maatregelen zoals ontwikkelingshulp en steun voor het maatschappelijk 
middenveld; 

af) zich in te zetten om bevroren tegoeden te mobiliseren, zodat zij uiteindelijk ten goede 
kunnen komen aan de bevolking van hun land van herkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter deze aanbeveling te doen toekomen aan de Raad en - ter informatie -
aan de Commissie, alsmede aan de EDEO.
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TOELICHTING

Voorbeelden van autoritaire leiders en personen in hun omgeving die tegoeden hebben in de 
EU: 

1.) volgens ramingen is tijdens de laatste twee decennia 150 miljard dollar uit de landen in 
Noord-Afrika (Algerije, Marokko en Tunesië) weggehaald1;

2.) in Egypte werd het persoonlijke fortuin van Hosni Moebarak en zijn familie geraamd tussen 
50 en 70 miljard dollar, vooral geïnvesteerd in de EU en de VS2;

3.) de directeur van de London School of Economics heeft ontslag genomen na berichten dat de 
LSE betrokken was bij een transactie ter waarde van 2, 2 miljoen pond voor de opleiding van 
Libische ambtenaren3;

4.) voorts kreeg de LSE een bedrag van 20 000 pond aan lesgeld betaald voor premier 
Al-Mahmudi van Libië, die in resolutie 1970 van de VN-Veiligheidsraad onder meer wordt 
beschuldigd van grove en systematische schendingen van de mensenrechten, waaronder de 
repressie van vreedzame betogers4;

5.) volgens ramingen bezit het regime van Khadafi voor miljarden aan tegoeden in de gehele 
EU, vooral in het VK (privébezit)5;

6.) Kim Il Jong bezit ca. 4 miljard dollar bij Europese banken6;

7.) Omar al-Bashir, de president van Soedan, wordt ervan verdacht 9 miljard dollar aan 
oliewinsten van zijn land te hebben afgeroomd, en een groot deel ervan te hebben 
ondergebracht bij Britse banken7.

                                               
1 BBC World Service, 18 januari 2011
2 Verslag IHS Global Insight 
3 The Guardian, 4 maart 2011
4 Resolutie 1970 van de VN-Veiligheidsraad, 26 februari 2011 
5 CNBC, 22 augustus 2011
6 ‘Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks’, The Daily Telegraph, 14 maart 2010
7 Luis Moreno Ocampo, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof 
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31.3.2011

ONTWERPAANBEVELING AAN DE RAAD B7-0235/2011

ingediend overeenkomstig artikel 121, lid 1, van het Reglement

over een consistent beleid ten aanzien van autoritaire regimes waartegen de EU restrictieve 
maatregelen heeft vastgesteld wanneer deze persoonlijke en commerciële belangen in lidstaten 
van de Unie uitoefenen

Graham Watson
namens de ALDE-Fractie

Het Europees Parlement,

– gezien de aanstaande inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de oprichting van de 
EDEO,

– gelet op de artikelen 6 en 21 van het Verdrag van Lissabon, en onder verwijzing naar eerdere 
resoluties van het EP over het vrijwaren van gemeenschappelijke waarden, fundamentele 
belangen en de integriteit van de Unie in overeenstemming met de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties,

– gelet op de richtsnoeren van de Raad met betrekking tot de implementatie en evaluatie van 
restrictieve maatregelen (sancties) in het kader van het GBVB van de EU1,

– gelet op artikel 121, lid 1, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de recente revoltes in het Midden-Oosten duidelijk hebben gemaakt dat er 
behoefte bestaat aan een meer coherente en doeltreffende strategie ten aanzien van autoritaire 
regimes waartegen de EU reeds restrictieve maatregelen heeft vastgesteld,

B. overwegende dat de persoonlijke rijkdommen van autoritaire leiders vaak zijn verworven 
door middel van corruptie en uitbuiting van hun eigen bevolkingen en hulpbronnen,

C. overwegende dat autoritaire leiders deze rijkdommen vaak gebruiken om hun macht uit te 
breiden en hun bevolkingen te onderdrukken,

D. overwegende dat doeltreffend tegen autoritaire leiders kan worden opgetreden door hen het 
gebruik van de opbrengsten van corruptie te ontzeggen en hen te verhinderen geld elders 
naartoe te brengen,

                                               
1 Europese Raad, Brussel, 2 december 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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1. doet de volgende aanbevelingen aan de Raad:

a) uitbreiding en verscherping van de restrictieve maatregelen tegen erkende autoritaire 
regimes door het vizier ook te richten op hun persoonlijke en commerciële belangen in 
lidstaten van de EU

• autoritaire leiders en hun belangrijkste handlangers het recht te ontzeggen bezittingen 
of geld in lidstaten van de EU te hebben

• autoritaire leiders en hun belangrijkste handlangers de toegang tot onderwijs voor 
hun gezinsleden in lidstaten van de EU te ontzeggen

• autoritaire leiders en hun belangrijkste handlangers het reizen in de EU te verbieden

• autoritaire leiders en hun belangrijkste handlangers de uitoefening van zakelijke 
belangen in de EU te verbieden;

b) derde landen ertoe over te halen zich bij deze benadering aan te sluiten;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
lidstaten.


