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PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie spójnej polityki wobec reżimów autorytarnych, w stosunku do których UE 
stosuje środki ograniczające w sytuacji, gdy ich przywódcy dbają o osobiste i handlowe 
interesy w granicach UE
(2011/2187(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, złożony przez Grahama Watsona w imieniu 
grupy politycznej ALDE w sprawie spójnej polityki wobec reżimów autorytarnych, w 
stosunku do których UE stosuje środki ograniczające w sytuacji, gdy dbają one o osobiste 
i handlowe interesy w granicach UE (B7-0235/2011),

– uwzględniając Kartę ONZ, a zwłaszcza art. 1 i art. 25 w rozdziale VII oraz art. 39 i art. 
42,

– uwzględniając konwencje Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka i protokoły 
dodatkowe,

– uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz jego dwa 
fakultatywne protokoły,

– uwzględniając Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka), 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1267 (1999) w sprawie sytuacji w 
Afganistanie i nr 1371 (2001) w sprawie sytuacji w Byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii, 

– uwzględniając art. 21 ust. 2, art. 22 i art. 36 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 
wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków 
dowodowych1, 

– uwzględniając dokument Rady zatytułowany „Ustanowienie podgrupy ds. sankcji w 
grupie roboczej doradców ds. stosunków zewnętrznych (RELEX/Sanctions)” z dnia 22 
stycznia 2004 r. (5603/2004),

– uwzględniając dokument Rady zatytułowany „Podstawowe zasady stosowania środków 
restrykcyjnych (sankcji)” z dnia 7 czerwca 2004 r. (10198/1/2004),

– uwzględniając wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Ahmed Ali 

                                               
1 Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 45
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Yusuf i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji (Zb. Orz. 11-
3533 (2005)),

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w 
sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty1, 

– uwzględniając dokument Rady zatytułowany „Dobre praktyki UE w zakresie skutecznego 
wprowadzania w życie środków ograniczających” z dnia 9 lipca 2007 r. (11679/2007),

– uwzględniając dokument Rady zatytułowany „Przyjęcie wspólnego stanowiska 
2001/931/WPZiB” z dnia 21 lipca 2007 r. (10826/1/07REV 1), 

– uwzględniając dokument Rady zatytułowany „Aktualizacja dobrych praktyk UE w 
zakresie skutecznego wprowadzania w życie środków ograniczających” z dnia 24 
kwietnia 2008 r. (08666/1/08/REV 1),

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2009/67/WPZiB z dnia 26 stycznia 2009 r. 
aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania 
szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 
2008/586/WPZiB2,

– uwzględniając dokument Rady zatytułowany „Wytyczne w sprawie stosowania i 
oceniania środków ograniczających (sankcji) w ramach wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE”, ostatnio zmienione w dniu 15 grudnia 2009 r. (17464/09),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2008 r. w sprawie oceny sankcji UE jako 
elementu działań i polityki UE w obszarze praw człowieka3,

– uwzględniając art. 121 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2011),

Uwagi ogólne na temat podejścia UE do przywódców reżimów autorytarnych

A. mając na uwadze, że nowy art. 21 TUE, wprowadzony przez art. 1 ust. 24 Traktatu z 
Lizbony, uznaje, że Unia w swych działaniach kieruje się zasadami „demokracji, państwa 
prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowania godności ludzkiej, [zasadami] równości i solidarności oraz poszanowania 
zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego”;

B. mając na uwadze, że sankcje są stosowane zgodnie z celami WPZiB ustanowionymi w art. 
21 TUE, które obejmują propagowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, 
poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji, państwa prawa i 
dobrych rządów, ale nie ograniczają się do nich;

C. mając na uwadze, że w ramach WPZiB sankcje i środki ograniczające postrzegane są jako

                                               
1 Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 59
2 Dz.U. L 23 z 27.1.2009, s. 37
3 Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 49
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środki wywierania przymusu bez użycia siły, np. embarga na broń, sankcje handlowe, 
sankcje finansowe/gospodarcze, zamrażanie aktywów, zakaz lotów, restrykcje wjazdowe, 
sankcje dyplomatyczne, bojkot wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz zawieszenie 
współpracy z państwem trzecim;

D. mając na uwadze, że brak porozumienia między państwami członkowskimi często 
prowadzi do niekonsekwentnego zastosowania środków ograniczających, co szkodzi 
wiarygodności UE i negatywnie wpływa na ich skuteczność;

E. mając na uwadze, że poprzez swą atrakcyjność dla wielu przywódców reżimów 
autorytarnych i osób z nimi powiązanych Unia Europejska staje się niejako źródłem usług 
na rynku nieruchomości i usług bankowych, swego rodzaju kanałem przepływu majątku 
tych osób, zapewniając edukację dla ich potomków, a także obszarem, w którym 
korzystają oni z wolności i swobody podróżowania;

F. mając na uwadze, że okazja do czerpania osobistego bogactwa ze sprawowania władzy 
zachęca przywódców reżimów autorytarnych do pozostawania u władzy; 

G. mając na uwadze, że trudno uzyskać dokładne informacje na temat majątku przywódców
reżimów autorytarnych ulokowanego w UE;

H. mając na uwadze, że przywódcy objęci sankcjami odczuliby ich skutki, gdyby osobiście 
stali się przedmiotem formy nacisku, która uderza w ich zdolność do transferowania 
pieniędzy, w prawo do edukacji osób prawnych i fizycznych z nimi związanych, w 
możliwości podróżowania, w dostęp do konkretnych dóbr czy też dyplomatyczne 
przedstawicielstwo;

I. mając na uwadze, że podstawowym aspektem prowadzenia skutecznej polityki wobec 
reżimów autorytarnych jest równoważenie dyplomatycznych środków przymusu jasnym 
przekazem i konstruktywnymi rozwiązaniami dostępnymi w zestawie narzędzi polityki 
zagranicznej UE;

J. mając na uwadze, że wszystkie środki ograniczające muszą spełniać wymogi praw 
człowieka, międzynarodowego prawa humanitarnego, prawa do rzetelnego procesu, być 
proporcjonalne i zgodne z prawem do dochodzenia roszczeń;

1. kieruje do Rady następujące zalecenia:

Rozwijanie jasnych definicji

(a) rozwijania jasnych kryteriów tego, w jakich okolicznościach mają zastosowanie środki 
ograniczające;

(b) w razie upadku państw lub podmiotów niepaństwowych – precyzyjnego i wyraźnego 
zdefiniowania, kogo obejmuje się sankcją; 

(c) opracowania jasnych i wymiernych kryteriów co do tego, kiedy stosuje się sankcje, 
uzasadnienia tego, określenia formy, w jakiej zostaną one zastosowane, oraz procedury 
przeglądu, którą należy przyjąć; 
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(d) wpisania sankcji w szerszy kontekst polityczny, z ustanowieniem dla nich celów średnio- i 
długoterminowych;

(e) przypominania, że sankcje nie są celem samym w sobie, a także każdorazowego 
ustanawiania jasnych strategii wyjścia;

(f) systematycznego wspierania pracy Międzynarodowego Trybunału Karnego poprzez 
zapewnianie należytego uwzględniania procedur i wyroków Trybunału w polityce sankcji 
UE; 

Kształtowania skutecznej polityki sankcji

(g) zobowiązania 27 państw członkowskich UE do prezentowania jednolitego stanowiska w 
sprawie potępiania reżimów autorytarnych;

(h) uznania, że jeśli sankcji się nie skoordynuje, mogą okazać się nieskuteczne lub przynieść 
efekt przeciwny do zamierzonego, a także mogą prowadzić do wzmocnienia reżimu 
autorytarnego lub do ograniczenia pole manewru UE w negocjacjach z rzeczonym 
państwem;

(i) zdyscyplinowanego i jednolitego wdrażania sankcji nałożonych na reżimy;

(j) wymierzania sankcji wyłącznie w podlegające rozliczeniu elity represyjnych lub 
kryminalnych reżimów oraz odpowiedzialne podmioty niepaństwowe upadłych państw, a 
także zapewnienia, że sankcje nie będą bez rozróżniania uderzać w szersze kręgi ludności; 

(k) zapewnienia, by jakiejkolwiek polityce sankcji towarzyszyło wspieranie społeczeństwa 
obywatelskiego w danym państwie; 

(l) zapewnienia konsekwentnego stosowania sankcji wobec wszystkich reżimów 
autorytarnych niezależnie od ich barw politycznych czy położenia geograficznego; 

(m) zapewnienia, że szefowie misji i delegatur UE będą ściśle zaangażowani w proces 
określania, wdrażania i oceniania środków ograniczających;

(n) zobowiązania grupy RELEX/Sanctions do wypełnienia jej mandatu polegającego na 
prowadzeniu badań w sprawie przyjmowania sankcji, oceniania już nałożonych sankcji 
oraz rozwijania najlepszych praktyk odnośnie do zastosowania i wdrożenia środków 
ograniczających, a ponadto regularnego zdawania sprawy z wyników swej pracy Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu;

(o) zobowiązania istniejących w ramach ESDZ i Komisji struktur do analizowania 
konkretnych sytuacji po przyjęciu sankcji, by uzyskać pełną ocenę ich oddziaływania, a na 
przyszłość poprawić ich przyjmowanie;  

(p) zobowiązania służb prawnych UE do udzielania porad Radzie w sprawie wymaganych 
środków ostrożności, aby zapobiec obchodzeniu sankcji przez objęte nimi jednostki;

(q) zobowiązania ESDZ i Komisji do bardziej zintegrowanego podejścia, w ramach którego 
prowadzona jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie opracowywania, wdrażania i 
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przeglądu sankcji;

(r) zobowiązania Komisji i państw członkowskich do koordynowania wdrażania embarg na 
broń, które to działania należą do kompetencji państw członkowskich;

(s) wezwania Francji i Wielkiej Brytanii oraz wszystkich niestałych unijnych członków Rady 
Bezpieczeństwa ONZ do wyczerpania wszelkich środków perswazji, aby zagwarantować 
rygorystyczne i pełne wdrożenie rezolucji UNSC;

Zaangażowania w spójną politykę w obrębie granic UE

(t) zobowiązania państw członkowskich do zgłaszania przypadków posiadania materialnego 
majątku na terytorium tych państw członkowskich przez przywódców objętych sankcjami 
reżimów;

(u) zobowiązania wszystkich państw członkowskich UE do zapewnienia rygorystycznego 
stosowania ukierunkowanych sankcji finansowych (jak odmowa udzielania pożyczek, 
wprowadzenie surowszych środków celem odzyskania pożyczek lub zamrażanie 
depozytów), aby zapewnić, że środki te w praktyce uniemożliwią określonym osobom i 
jednostkom wszelki dostęp do jakichkolwiek usług finansowych w obrębie jurysdykcji UE;

(v) zapewnienia, że wszystkim objętym sankcjami przywódcom oraz osobom fizycznym i 
prawnym oraz powiązanym z nimi jednostkom zakaże się posiadania mienia w UE; 

(w) zobowiązania państw członkowskich UE do zapobieżenia uczęszczania do szkół i na 
uniwersytety w UE fizycznym i prawnym wspólnikom objętych sankcjami przywódców na 
tyle, na ile jest to dozwolone przez prawo UE;

(x) zobowiązania państw członkowskich UE do ścisłego egzekwowania zakazów podróżowania 
uniemożliwiających objętym sankcjami przywódcom i osobom z nimi związanym 
podróżowania po UE dla prywatnych (innych niż humanitarne) celów;

Zasięg

(y) zobowiązania UE do budowania międzynarodowego wsparcia dla swojej polityki, 
zwłaszcza z wpływowymi podmiotami w danym kraju;

(z) zobowiązania UE do wzmocnienia legitymacji i budowania szerokiego poparcia 
publicznego dla środków ograniczających na szczeblu EU i międzynarodowym, zwłaszcza w 
krajach pod władzą objętych sankcjami reżimów, oraz do pełnego włączenia Parlamentu 
Europejskiego w ten proces; 

(aa) zobowiązania Wysokiej Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącej Komisji, szefów misji i 
ESDZ do jednoznacznego przekazania objętym sankcjami przywódcom, czego się od nich 
wymaga, oraz do określenia szczegółowych i osiągalnych celów;

(ab) zobowiązania państw członkowskich do tego, by o ile to prawnie możliwe dzieliły się 
informacjami na temat notowanych osób z innymi krajami, odpowiednimi organami UE i 
międzynarodowymi organizacjami;



PE470.086v02-00 8/11 PR\877817PL.doc

PL

(ac) zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia publicznego dostępu do informacji co 
do krajowych środków dotyczących stosowanych środków ograniczających tak dalece, jak to 
możliwe; 

(ad) zobowiązania Rady do pełnego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w proces 
przeglądu sankcji oraz do zwracania się do Parlamentu Europejskiego o wniesienie wkładu 
w sporządzenie politycznych wytycznych oraz formułowanie szerszej polityki UE w 
zakresie sankcji; 

(ae) przypomnienia, że represyjna dyplomacja musi iść w parze z konstruktywnymi środkami, 
jak pomoc na rzecz rozwoju i wsparcie społeczeństwa obywatelskiego; 

(af) podejmowania starań zmierzających do mobilizowania zamrożonych aktywów, aby 
ostatecznie zwrócić je odpowiednim krajom z korzyścią dla ich obywateli; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie i, 
tytułem informacji, Komisji i ESDZ.
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UZASADNIENIE

Przykłady przywódców autorytarnych reżimów oraz ich otoczenia, posiadających majątek w 
UE:

(1.) szacuje się, że w ciągu dwóch dziesięcioleci 150 miliardów dolarów opuściło Afrykę 
Północną (Algieria, Maroko i Tunezja)1;

(2.) osobistą fortunę Hosni Mubaraka i jego rodziny (Egipt) szacuje się na 50 a 70 miliardów 
dolarów, w głównej mierze zainwestowanych w UE i USA2; 

(3.) dyrektor London School of Economics zrezygnował z piastowanego stanowiska po 
ujawnieniu, że LSE zaangażowana była w transakcję o wartości 2,2 milionów funtów, 
dotyczącą szkolenia libańskich urzędników państwowych3;

(4.) dalsze 20 000 funtów zapłacono LSE za czesne premiera Libii al-Mahmudiego, który 
został wymieniony w rezolucji 1970 Rady Bezpieczeństwa ONZ m.in. ze względu na 
brutalne i systematyczne przypadki łamania praw człowieka, w tym represje wobec 
pokojowych demonstrantów4;

(5.) szacuje się, że reżim Kadafiego ulokował miliardy w majątku w całej UE, zwłaszcza w 
Wielkiej Brytanii (własność prywatna)5;

(6.) Kim Dzong Il trzyma około 4 miliardów dolarów w europejskich bankach6;

(7.) Prezydent Sudanu Omar al-Baszir jest podejrzany o wyprowadzenie 9 miliardów dolarów 
ze swego kraju za czasów boomu naftowego i złożenie ich w brytyjskich bankach7;

                                               
1 Światowy serwis BBC z dnia 18 stycznia 2011 r.
2 IHS Global Insight Report 
3 The Guardian z 4 marca 2011
4 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1970 z dnia 26 lutego 2011 r. 
5 CNBC z dnia 22 sierpnia 2011 r.
6 Artykuł pt. ‘Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks’ (z ang. - Kim Dzong Il trzyma w 
europejskich bankach „fundusz awaryjny” o wartości 4 mld USD), The Daily Telegraph z dnia 14 marca 2010 r.
7 Luis Moreno Ocampo, główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego 
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31.3.2011

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY B7-0235/2011

złożony zgodnie z art. 121 ust. 1 Regulaminu

Graham Watson
w imieniu grupy politycznej ALDE

w sprawie spójnej polityki wobec reżimów autorytarnych, w stosunku do których UE stosuje 
środki ograniczające w sytuacji, gdy dbają one o osobiste i handlowe interesy w granicach UE

Parlament Europejski,

– uwzględniając wejście w życie traktatu lizbońskiego i powołanie Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych (ESDZ),

– uwzględniając art. 6 i 21 traktatu lizbońskiego i wcześniejsze rezolucje Parlamentu 
Europejskiego w sprawie ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów i 
integralności Unii, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając wytyczne Rady w sprawie stosowania i oceniania środków ograniczających 
(sankcji) w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE1,

– uwzględniając art. 121 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze niedawne zmiany na Bliskim Wschodzie, które wskazały na potrzebę 
opracowania spójniejszej i skuteczniejszej strategii wobec reżimów autorytarnych 
objętych już środkami ograniczającymi UE,

B. mając na uwadze, że przywódcy reżimów autorytarnych często zdobywają swój majątek 
osobisty, uciekając się do korupcji oraz wyzyskując własne narody i zasoby,

C. zwracając uwagę, że autorytarni przywódcy często wykorzystują swój majątek, aby 
wzmacniać swoją władzę i ciemiężyć swoje narody,

D. będąc świadomym tego, że skutecznym narzędziem przeciwko autorytarnym przywódcom 
byłoby uniemożliwianie im czerpania korzyści z korupcji i ograniczanie ich zdolności 
transferowania gotówki,

1. kieruje do Rady następujące zalecenia:

                                               
1 Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 2 grudnia 2005 r., 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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a) zwiększenie wachlarza środków ograniczających stosowanych wobec uznanych 
reżimów autorytarnych, które powinny również obejmować ich osobistą i 
komercyjną działalność prowadzoną na terytorium UE;

• odmawianie przywódcom autorytarnym i ich głównym współpracownikom prawa 
do posiadania własności lub dysponowania pieniędzmi w państwach UE;

• uniemożliwianie członkom rodzin przywódców autorytarnych i ich głównych 
współpracowników odbywania nauki w państwach UE;

• uniemożliwianie przywódcom autorytarnym i ich głównym współpracownikom 
odbywania podróży na terytorium UE;

• uniemożliwianie przywódcom autorytarnym i ich głównym współpracownikom 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE;

b) aktywne zaangażowanie państw trzecich w stosowanie tego podejścia;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.


