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PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU AO 
CONSELHO

referente a uma política coerente em relação aos regimes autoritários, contra os quais a 
UE aplica medidas restritivas, quando os seus dirigentes detêm interesses pessoais e 
comerciais no interior das fronteiras da UE
(2011/2187(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de recomendação ao Conselho de Graham Watson, em nome 
do Grupo ALDE, referente a uma política coerente em relação aos regimes autoritários, 
contra os quais a UE aplica medidas restritivas, quando os seus dirigentes detêm interesses 
pessoais e comerciais no interior das fronteiras da UE (B7-0235/2011),

– Tendo em conta a Carta das Nações Unidas, nomeadamente os seus artigos 1.º e 25.º e, no 
Capítulo VII, os seus artigos 39.º e 41.º,

– Tendo em conta as convenções das Nações Unidas sobre direitos humanos e os seus 
protocolos facultativos,

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e os seus dois 
protocolos facultativos,

– Tendo em conta a Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais (Convenção Europeia de Protecção dos Direitos do Homem),

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta as Resoluções 1267 (1999), sobre a situação no Afeganistão, e 1371 
(2001), sobre a situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU),

– Tendo em conta os artigos 21.º, n.º 2, 22.º e 36.º do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta o artigo 215.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Decisão-Quadro 2003/577/JAI do Conselho de 22 de Julho de 2003 
relativa à execução na União Europeia das decisões de congelamento de bens ou de 
provas1,

– Tendo em conta o documento do Conselho intitulado «Criação de uma formação 
"Sanções" do Grupo dos Conselheiros das Relações Externas (RELEX/Sanções)», de 22 
de Janeiro de 2004 (5603/2004),

– Tendo em conta o documento do Conselho intitulado "Princípios básicos relativos à 
imposição de medidas restritivas (sanções)", de 7 de Junho de 2004 (10198/1/2004),

                                               
1 JO L 196, 2.8.2003, p. 45
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– Tendo em conta o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no processo Yusuf e Al 
Barakaat International Foundation v. Conselho e Comissão (Colectânea 11-3533 (2005)),

– Tendo em conta a Decisão-Quadro 2006/783/JAI do Conselho, de 6 de Outubro de 2006, 
relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às decisões de perda1,

– Tendo em conta o documento do Conselho intitulado "Melhores Práticas da UE para a 
implementação eficaz de medidas restritivas", de 9 de Julho de 2007 (11679/2007),

– Tendo em conta o documento do Conselho intitulado "Aplicação da Posição Comum 
2001/931/PESC", de 21 de Julho de 2007 (10826/1/07REV 1),

– Tendo em conta o documento do Conselho intitulado "Actualização das Melhores Práticas 
da UE para a implementação eficaz de medidas restritivas", de 24 de Abril de 2008 
(08666/1/08/REV 1),

– Tendo em conta a Posição Comum 2009/67/PESC do Conselho de 26 de Janeiro de 2009 
que actualiza a Posição Comum 2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas 
específicas de combate ao terrorismo e que revoga a Posição Comum 2008/586/PESC2,

– Tendo em conta o documento do Conselho intitulado "Directrizes para a aplicação e 
avaliação de medidas restritivas (sanções) no âmbito da política externa e de segurança 
comum da UE", com a última redacção que lhe foi dada em 15 de Dezembro de 2009 
(17464/09),

– Tendo em conta a sua Resolução de 4 de Setembro de 2008 sobre a avaliação das sanções 
comunitárias enquanto parte das acções e políticas da União Europeia no domínio dos 
Direitos Humanos3,

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 121.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2011),

Observações gerais sobre a abordagem pela UE da questão dos dirigentes autoritários

A. Considerando que o novo artigo 21.º do TUE, tal como é introduzido pelo ponto 24 do 
artigo 1.º do Tratado de Lisboa, reconhece que as acções da União assentam nos princípios 
da "democracia, do Estado de direito, da universalidade e indivisibilidade dos direitos do 
Homem e das liberdades fundamentais, no respeito pela dignidade humana, nos princípios 
da igualdade e solidariedade e no respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e 
do direito internacional",

B. Considerando que as sanções são aplicadas no âmbito da prossecução dos objectivos da 
PESC estabelecidos no artigo 21.º do TUE, que incluem a promoção da paz e da segurança 
internacionais, do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais, do 
Estado de Direito, da consolidação da democracia e da boa governação,

                                               
1 JO L 328 de 24.11.2006, p. 59
2 JO L 23 de 27.1.2009, p. 37
3 JO C 295 E de 4.12.2009, p. 49.
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C. Considerando que, no âmbito da PESC, as sanções ou medidas restritivas são consideradas 
medidas coercivas sem violência, tais como embargos de armas, sanções comerciais, 
sanções económicas/financeiras, congelamento de fundos, proibição de voos, restrições à 
admissão, sanções diplomáticas, boicote de eventos desportivos e culturais e suspensão da 
cooperação com um país terceiro,

D. Considerando que os desacordos entre Estados-Membros levam frequentemente a uma 
aplicação incoerente das medidas restritivas, o que prejudica a credibilidade da UE e tem 
um impacto negativo na eficácia dessas medidas,

E. Considerando a atracção que a União Europeia constitui para muitos dirigentes 
autoritários, e pessoas a eles associadas, enquanto fonte de serviços imobiliários e 
bancários, veículo da sua riqueza, fornecedora de educação para a sua descendência, e 
espaço onde estes gozam de liberdade e de possibilidades de viajar,

F. Considerando que a oportunidade para os dirigentes autoritários de converterem o poder 
em riqueza pessoal lhes oferece o incentivo e reforça a sua capacidade de continuar no 
poder,

G. Considerando que é difícil obter informações precisas sobre os activos detidos por 
dirigentes autoritários na UE,

H. Considerando que os dirigentes objecto de sanções serão afectados se sofrerem 
pessoalmente pressões sob a forma de restrições à sua capacidade de transferir fundos, ao 
direito de educação das pessoas singulares e colectivas a eles associadas, às possibilidades 
de viajar, ao acesso a determinados bens ou à representação diplomática,

I. Considerando que um aspecto essencial de uma política eficaz em matéria de regimes 
autoritários é o equilíbrio entre a diplomacia coerciva, a comunicação clara e as opções 
construtivas disponíveis no conjunto dos instrumentos de política externa da UE,

J. Considerando que todas as medidas restritivas devem respeitar os direitos humanos, o 
direito humanitário internacional, o direito a um processo justo, a proporcionalidade e o
direito de recurso efectivo,

1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

Desenvolver definições mais claras

a) desenvolver critérios claros de aplicação das medidas restritivas;

b) definir de forma clara e explícita quais são as pessoas objecto de sanção no caso dos 
Estados falhados ou de actores não estatais;

c) elaborar critérios claros e quantificáveis relativos à aplicação das sanções, à motivação 
dessas sanções, à forma das sanções a aplicar e ao processo de fiscalização a seguir;

d) inserir as sanções num contexto político mais vasto, estabelecendo os seus objectivos a 
curto e a longo prazo;
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e) recordar que as sanções não são um fim em si mesmas e definir sempre estratégias claras de 
saída;

f) apoiar sistematicamente o trabalho do Tribunal Penal Internacional, assegurando que os 
procedimentos e decisões deste órgão jurisdicional sejam devidamente considerados na 
política de sanções da UE;

Criar uma política de sanções eficaz

g) velar por que os 27 Estados-Membros da UE falem a uma só voz quando se trata da 
condenação dos regimes autoritários;

h) reconhecer que se as sanções não forem coordenadas, poderão ser ineficazes e contra-
produtivas para os objectivos declarados e reforçar o regime autoritário ou reduzir a margem 
de negociação da UE com o Estado em questão;

i) aplicar os actuais regimes de sanções com rigor e uniformidade;

j) dirigir as sanções apenas às elites responsáveis de regimes repressivos ou criminais e aos 
actores não estatais responsáveis de Estados falhados, e garantir que as sanções não sejam 
impostas de forma indiscriminada contra a população em geral;

k) garantir que qualquer política de sanções seja acompanhada de apoio à sociedade civil do 
país em questão;

l) assegurar a aplicação coerente das sanções a todos os regimes autoritários 
independentemente da cor política ou da situação geográfica;

m) assegurar a associação estreita dos Chefes de Missão e das Delegações da UE ao processo 
de concepção, execução e avaliação das medidas restritivas;

n) velar por que a formação RELEX/ Sanções exerça o seu mandato, conduzindo investigação 
sobre a adopção de sanções, avaliando as sanções existentes e desenvolvendo as melhores 
práticas em matéria de aplicação e execução de medidas restritivas, e informe regularmente 
o Conselho e o Parlamento Europeu sobre as suas conclusões;

o) incumbir as estruturas existentes no seio do Serviço Europeu para a Acção Externa e da 
Comissão de uma análise específica da situação após a adopção das sanções a fim de 
avaliar integralmente o seu impacto e melhorar a futura adopção de sanções;

p) incumbir os serviços jurídicos da UE de aconselharem o Conselho sobre as precauções 
necessárias para impedir a evasão às sanções pelos indivíduos constantes das listas;

q) velar por que o Serviço Europeu para a Acção Externa e a Comissão adopte uma abordagem 
mais integrada que partilhe a competência e os conhecimentos em matéria de preparação, 
execução e fiscalização das sanções;

r) convidar a Comissão e os Estados-Membros a coordenarem a execução de embargos de 
armas, os quais são da competência dos Estados-Membros;



PR\877817PT.doc 7/11 PE470.086v02-00

PT

s) exortar a França e o Reino Unido e todos os membros não permanentes do CSNU 
pertencentes à UE a utilizarem suficiente persuasão para garantir a execução rigorosa e total 
das resoluções do CSNU;

Adesão a uma política coerente no interior das fronteiras da UE

t) exortar os Estados-Membros da UE a revelarem que dirigentes dos regimes objecto das 
sanções possuem bens patrimoniais no interior das respectivas fronteiras;

u) convidar todos os Estados-Membros da UE a garantirem a aplicação rigorosa das sanções 
financeiras visadas (tais como a recusa de empréstimos, o reforço de medidas tendo em vista 
o reembolso de empréstimos e o congelamento de depósitos), a fim de assegurar, na prática, 
que essas medidas impeçam totalmente as pessoas e entidades designadas de terem acesso 
a todos os serviços financeiros sob a jurisdição da UE;

v) garantir que os dirigentes objecto de sanções e as pessoas singulares e colectivas e entidades 
a eles associadas sejam estritamente proibidos de possuir propriedades na UE;

w) convidar os Estados-Membros da UE a impedir que as pessoas singulares e colectivas 
associadas aos dirigentes objecto de sanções estudem nas escolas e universidades da UE, 
tanto quanto tal seja permitido pelo direito da UE;

x) convidar os Estados-Membros da UE a cumprirem rigorosamente as proibições de viagem na 
UE para fins privados (não humanitários) impostas aos dirigentes objecto de sanções e às 
pessoas a eles associadas;

Sensibilização

y) velar por que a UE obtenha apoio internacional para as suas políticas, sobretudo junto de 
actores influentes do país em questão;

z) velar por que a UE a reforce a legitimidade e crie um amplo consenso público em relação às 
medidas restritivas a nível da UE e a nível internacional, especialmente nos países dos 
regimes objecto das sanções, e associe plenamente o Parlamento Europeu ao processo;

aa) velar por que a AR/VP, os Chefes de Missão da UE e o Serviço Europeu para a Acção 
Externa  comuniquem expressamente aos dirigentes objecto das sanções o que é exigido 
deles, e definam objectivos precisos e exequíveis;

ab) exortar os Estados-Membros a partilharem informação sobre indivíduos constantes destas 
listas, dentro dos limites das possibilidades oferecidas pela lei, com outros Estados, 
organismos pertinentes da UE e organizações internacionais;

ac) velar por que os Estados-Membros, na medida do possível, garantam o acesso público a 
informação sobre as medidas nacionais relativas às medidas restritivas aplicadas;

ad) velar por que o Conselho associe plenamente o Parlamento Europeu ao processo de revisão 
das sanções e procure obter o contributo do Parlamento Europeu para as orientações 
políticas e para o enquadramento da política de sanções mais vasta da UE;
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ae) recordar que a diplomacia coerciva também deve ser combinada com medidas positivas tais 
como a ajuda ao desenvolvimento e o apoio à sociedade civil;

af) procurar mobilizar os fundos congelados a fim de, eventualmente, os repatriar para os 
respectivos países em benefício da população;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho e, para 
conhecimento, à Comissão e ao SEAE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Exemplos de dirigentes autoritários e respectivos círculos com activos na UE:

(1.) estima-se que, nas últimas duas décadas, 150 mil milhões de dólares terão saído dos 
países do Norte de África (Algéria, Marrocos e Tunísia)1;

(2.) no Egipto, Hosni Mubarak e a sua família detinham uma fortuna pessoal estimada entre 
50 e 70 mil milhões de dólares, predominantemente investidos na UE e nos EUA2;

(3.) o Director da London School of Economics demitiu-se na sequência de revelações, 
segundo as quais a LSE se envolveu num negócio de cerca de 2,2 milhões de libras 
esterlinas para dar formação a funcionários públicos líbios3;

(4.) a LSE terá recebido a quantia adicional de 20 000 libras esterlinas de propina respeitante 
ao Primeiro Ministro da Líbia, Senhor Al-Mahmudi, referenciado na Resolução 1970 do 
CSNU, nomeadamente, pela violação grave e sistemática dos direitos humanos, incluindo 
a repressão de manifestantes pacíficos4;

(5.) estima-se que o regime de Kadafi possua milhares de milhões de dólares em activos em 
toda a UE, especialmente no Reino Unido (propriedade privada)5;

(6.) Kim Il Jong possui aproximadamente 4 mil milhões de dólares em bancos europeus6;

(7.) Omar al-Bashir, o presidente sudanês, é suspeito de ter desviado 9 mil milhões de dólares 
provenientes da subida dos preços do petróleo no seu país e de ter depositado uma grande 
parte deste dinheiro em bancos do Reino Unido7;

                                               
1 BBC World Service, 18 de Janeiro de 2011
2 IHS Global Insight Report
3 The Guardian, 4 de Março de 2011
4 Resolução 1970 do CSNU, de 26 de Fevereiro de 2011,
5 CNBC, 22 de Agosto de 2011
6 "Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks", The Daily Telegraph, 14 de Março de 2010
7 Luis Moreno Ocampo, Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional
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31.3.2011

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO AO CONSELHO B7-0235/2011

apresentada nos termos do n.º 1 do artigo 121.º do Regimento, por Graham Watson, em nome 
do Grupo ALDE

referente a uma política coerente em relação aos regimes autoritários, contra os quais a UE 
aplica medidas restritivas, quando estes detêm interesses pessoais e comerciais no interior das 
fronteiras da UE

Graham Watson
em nome do Grupo ALDE

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e a instituição do SEAE,

– Tendo em conta os artigos 6.º e 21.º do Tratado de Lisboa e as suas anteriores resoluções 
sobre a salvaguarda de valores comuns, de interesses fundamentais e da integridade da 
União, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas;

– Tendo em conta as Directrizes do Conselho para a aplicação e avaliação de medidas 
restritivas (sanções) no âmbito da política externa e de segurança comum da União 
Europeia1,

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 121.º do seu Regimento,

A. Tendo em conta as recentes rebeliões no Médio Oriente, que demonstraram ser necessária 
uma estratégia mais coerente e eficaz em relação a regimes autoritários aos quais a UE já 
aplica medidas restritivas,

B. Considerando que, em muitos casos, a riqueza pessoal de dirigentes autoritários é obtida 
através da corrupção e da exploração de populações e recursos,

C. Considerando que os dirigentes autoritários usam frequentemente a sua riqueza para 
consolidar o seu poder e oprimir a população,

D. Considerando que um meio eficaz de lutar contra os dirigentes autoritários consistiria em 
impedi-los de beneficiar dos proventos da corrupção, lançando um ataque contra a 
possibilidade de transferirem fundos,

                                               
1 Conselho Europeu, Bruxelas, 2 de Dezembro de 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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1. Dirige as seguintes recomendações ao Conselho:

a) aprofundar e reforçar o leque de medidas restritivas contra regimes autoritários 
reconhecidos, visando igualmente os seus interesses pessoais e comerciais na UE;

• negar aos dirigentes autoritários e aos seus principais colaboradores o direito de 
possuírem propriedades ou deterem capitais em países da UE;

• impedir que membros da família de dirigentes autoritários e dos seus principais 
colaboradores estudem em países da UE;

• impedir que os dirigentes autoritários e os seus principais colaboradores viajem 
em território da UE;

• proibir que os dirigentes autoritários e os seus principais colaboradores tenham
interesses comerciais na UE;

b) associar activamente países terceiros a esta iniciativa;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente recomendação ao Conselho, à 
Comissão e aos Estados-Membros.


