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PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 
ADRESATĂ CONSILIULUI

privind o politică consecventă față de regimurile autoritare cărora UE le aplică măsuri 
restrictive în privința intereselor personale și comerciale ale liderilor lor pe teritoriul UE
(2011/2187(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, prezentată de Graham 
Watson în numele Grupului ALDE, privind o politică consecventă față de regimurile 
autoritare cărora UE le aplică măsuri restrictive în privința intereselor personale și 
comerciale ale liderilor lor pe teritoriul UE (B7-0235/2011),

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, în special articolele 1 și 25 și, la 
capitolul VII, articolele 39 și 41,

– având în vedere convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile omului și 
protocoalele lor facultative,

– având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și cele două 
protocoale facultative,

– având în vedere Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
fundamentale (Convenția Europeană privind Drepturile Omului); 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Rezoluțiile 1267 (1999) privind situația din Afganistan și 1371 (2001) 
privind situația din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei ale Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor Unite (CSONU), 

– având în vedere articolul 21 alineatul (2), articolul 22 și articolul 36 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolul 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind 
executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor1, 

– având în vedere documentul Consiliului intitulat „Crearea unei formațiuni Sancțiuni în 
cadrul Grupului de lucru al consilierilor pentru relații externe (RELEX/Sancțiuni)” din 22 
ianuarie 2004 (5603/2004),

– având în vedere documentul Consiliului intitulat „Principiile de bază referitoare la 
recurgerea la măsuri restrictive (sancțiuni)“, din 7 iunie 2004 (10198/1/2004),

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție Europene în cauza Yusuf și Al Barakaat 
                                               
1 JO L 196, 2.8.2003, p. 45.
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International Foundation/Consiliul și Comisia (Rec. 11-3533 (2005)), 

– având în vedere Decizia-cadru a Consiliului 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind 
aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare1, 

– având în vedere documentul Consiliului intitulat „Cele mai bune practici ale Uniunii 
Europene de aplicare eficientă a măsurilor restrictive“, din 9 iulie 2007 (11679/2007),

– având în vedere documentul Consiliului intitulat „Punerea în aplicare a Poziției comune 
2001/937/PESC” din 21 iulie 2007 (10826/1/07REV 1), 

– având în vedere documentul Consiliului intitulat „Actualizarea celor mai bune practici ale 
Uniunii Europene de aplicare eficientă a măsurilor restrictive“, din 24 aprilie 2008 
(08666/1/08/REV 1),

– având în vedere Poziția comună 2009/67/PESC a Consiliului din 26 ianuarie 2009 de 
actualizare a Poziției comune 2001/931/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice 
pentru combaterea terorismului și de abrogare a Poziției comune 2008/586/PESC2,

– având în vedere documentul Consiliului intitulat „Orientările Uniunii Europene referitoare 
la aplicarea și evaluarea măsurilor restrictive (sancțiunilor) în cadrul politicii externe și de 
securitate comune a UE“, revizuite ultima dată la 15 decembrie 2009 (17464/09),

– având în vedere rezoluția sa din 4 septembrie 2008 referitoare la evaluarea sancțiunilor 
comunitare prevăzute în cadrul acțiunilor și politicilor UE în domeniul drepturilor 
omului3,

– având în vedere articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2011),

Observații de ordin general privind abordarea UE față de liderii autoritari

A. întrucât noul articol 21 din TUE, în forma în care este introdus de articolul 1 alineatul (24) 
din Tratatul de la Lisabona, recunoaște că „democrația, statul de drept, universalitatea și 
indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității 
umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei 
Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional” călăuzesc acțiunile Uniunii;

B. întrucât sancțiunile sunt puse în aplicare în scopul îndeplinirii obiectivelor PESC expuse la 
articolul 21 din TUE, care includ promovarea păcii și securității la nivel internațional, a 
respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale, a statului de drept și 
consolidarea democrației și a bunei guvernări;

C. întrucât, în cadrul PESC, sancțiunile sau măsurile restrictive sunt considerate drept măsuri 
coercitive care nu recurg la forță, precum embargoul asupra armelor, sancțiunile 

                                               
1 JO L 328, 24.11.2006, p. 59.
2 JO L 23, 27.1.2009, p. 37.
3 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 49.



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

RO

comerciale, sancțiunile financiare și economice, înghețarea activelor, interdicțiile de zbor, 
restricțiile privind admisia, sancțiunile diplomatice, boicotarea manifestărilor sportive și 
culturale și suspendarea cooperării cu țara terță în cauză;

D. întrucât dezacordurile dintre statele membre conduc, în numeroase cazuri, la aplicarea 
incoerentă a măsurilor restrictive, fapt de natură să dăuneze credibilității UE și eficienței 
măsurilor respective;

E. întrucât Uniunea Europeană atrage numeroși lideri autoritari și persoane asociate cu aceștia 
și reprezintă o sursă de prosperitate și servicii bancare, un plasament pentru averile lor, un 
furnizor de educație pentru copiii lor și un spațiu în care beneficiază de libertate și libera 
circulație;  

F. întrucât posibilitatea oferită liderilor autoritari de a-și transforma puterea în avere 
personală îi încurajează și le întărește capacitatea de a rămâne la putere;

G. întrucât informațiile precise privind activele deținute de lideri autoritari pe teritoriul UE 
sunt greu de obținut;

H. întrucât liderii care sunt supuși unor sancțiuni vor fi afectați dacă fac personal obiectul 
unor presiuni sub formă de restricții asupra capacității lor de a transfera fonduri, a dreptului 
la educație al persoanelor juridice și fizice asociate, a posibilităților de deplasare, a 
accesului la anumite bunuri sau la reprezentare diplomatică;

I. întrucât stabilirea unui echilibru între diplomația coercitivă, însoțită de o comunicare clară, 
și opțiunile constructive disponibile în arsenalul de instrumente al politicii externe a UE 
trebuie să constituie un aspect esențial al unei politici eficace față de regimurile autoritare;

J. întrucât toate măsurile restrictive trebuie să respecte drepturile omului, dreptul umanitar 
internațional, dreptul la un proces echitabil, principiul proporționalității și dreptul la o cale 
de atac eficace,

1. adresează Consiliului recomandările următoare:

Elaborarea unor definiți mai clare

(a) să definească criterii clare privind cazurile în care trebuie aplicate măsuri restrictive; 

(b) să stabilească în termeni clari și expliciți cine face obiectul sancțiunilor în cazul statelor 
aflate în stare de colaps și al actorilor fără caracter statal; 

(c) să stabilească o listă de criterii clare și cuantifiabile privind momentul în care trebuie 
aplicate sancțiunile, justificarea unor astfel de sancțiuni, forma sancțiunilor care urmează 
să fie aplicate și procedura de revizuire care trebuie urmată; 

(d) să înscrie sancțiunile în contextul unei politici mai ample, care să prevadă obiectivele 
acestora pe termen scurt și lung;

(e) să reitereze faptul că sancțiunile nu constituie un scop în sine și să prezinte, în fiecare caz,  
strategii de retragere precise;
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(f) să susțină sistematic activitatea Curții Penale Internaționale asigurându-se că procedurile și 
hotărârile Curții sunt luate în considerare în mod corespunzător în politica de sancțiuni a 
UE; 

Elaborarea unei politici de sancțiuni eficiente

(g) să convingă cele 27 de state membre să-și asume angajamentul de a exprima o poziție unică 
în ceea ce privește condamnarea regimurilor autoritare;

(h) să recunoască faptul că, dacă nu sunt coordonate, sancțiunile pot fi ineficiente și 
contraproductive în ceea ce privește obiectivele lor declarate și pot consolida regimul 
autoritar respectiv sau reduce marja de care dispune UE în negocierile purtate cu statul în 
cauză; 

(i) să pună în aplicare regimurile de sancțiuni existente în mod strict și uniform; 

(j) să orienteze sancțiunile doar către elitele răspunzătoare ale regimurilor represive sau 
criminale și către actorii fără caracter statal și statele aflate în stare de colaps responsabile și 
să se asigure că sancțiunile nu se aplică în mod nediferențiat populației în general; 

(k) să se asigure că orice politică de sancțiuni este însoțită de sprijinirea societății civile din țara 
în cauză; 

(l) să se asigure că sancțiunile sunt aplicate în mod coerent împotriva tuturor regimurilor 
autoritare, indiferent de culoarea politică sau situarea geografică; 

(m) să se asigure că șefii misiunilor și delegațiilor UE sunt asociați îndeaproape la procesul de 
elaborare, punere în aplicare și evaluare a măsurilor restrictive; 

(n) să convingă formațiunea Sancțiuni din cadrul RELEX să-și asume angajamentul de a-și 
îndeplini mandatul în ceea ce privește întreprinderea de cercetări cu privire la adoptarea de 
sancțiuni, evaluarea sancțiunile în vigoare și elaborarea celor mai bune practici cu privire 
la aplicarea și executarea măsurilor restrictive și prezentarea de rapoarte în mod regulat 
către Consiliu și Parlamentul European cu privire la rezultatele acestor cercetări; 

(o) să convingă structurile existente din cadrul SEAE și al Comisiei să-și asume angajamentul 
de a efectua analize specifice ale situației ulterioare adoptării de sancțiuni cu scopul de a 
evalua pe deplin impactul acestora și de a îmbunătăți viitoarele proceduri de adoptare a 
sancțiunilor; 

(p) să convingă serviciile juridice ale UE să ofere consultanță Consiliului cu privire la 
precauțiile necesare pentru a evita eludarea sancțiunilor de către persoanele vizate; 

(q) să convingă SEAE și Comisia să adopte o abordare mai integrată care să prevadă utilizarea 
în comun a competențelor și cunoștințelor acumulate în ceea ce privește elaborarea, 
implementarea și revizuirea sancțiunilor; 

(r) să convingă Comisia și statele membre să coordoneze punerea în aplicare a embargourilor 
asupra armelor, care constituie o competență a statelor membre; 
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(s) să solicite Franței și Marii Britanii, precum și membrilor nepermanenți ai CSONU, să facă 
uz de suficientă persuasiune pentru a asigura punerea în aplicare într-un mod strict și 
aprofundat a rezoluțiilor CSONU; 

Asumarea angajamentului în favoarea unei politici coerente pe teritoriul UE

(t) să convingă statele membre UE ca, atunci când liderii regimurilor supuse sancțiunilor dețin 
active pe teritoriul lor, să declare acest lucru; 

(u) să convingă toate statele membre ale UE să asigure aplicarea strictă a sancțiunilor financiare 
specifice (precum refuzul de acordare de împrumuturi, înăsprirea măsurilor vizând 
rambursarea împrumuturilor și blocarea depozitelor), pentru a asigura că, în practică, 
măsurile respective nu permit persoanelor și entităților desemnate să aibă acces la niciunul 
dintre serviciile financiare aflate sub jurisdicția UE; 

(v) să se asigure că liderilor supuși sancțiunilor, precum și persoanelor fizice și juridice asociate 
cu aceștia, li se interzice în mod strict să dețină proprietăți pe teritoriul UE;

(w) să convingă statele membre ale UE să împiedice persoanele fizice și juridice asociate cu 
liderii supuși sancțiunilor să frecventeze școli și universități din UE, în măsura în care 
legislația UE permite acest lucru; 

(x) să convingă statele membre ale UE să aplice cu strictețe interdicțiile de călătorie adoptate 
împotriva liderilor supuși sancțiunilor și a persoanelor asociate cu aceștia în ceea ce privește 
deplasările în interes privat (fără caracter umanitar) pe teritoriul UE;

Raza de acțiune

(y) să convingă UE să obțină sprijin internațional față de politicile sale, în special din partea 
actorilor influenți din țara în cauză;

(z) să convingă UE să consolideze legitimitatea și să obțină un larg sprijin din partea opiniei 
publice față de măsurile restrictive adoptate la nivelul UE și la nivel internațional, în special 
în țările regimurilor supuse sancțiunilor, și să asocieze pe deplin Parlamentul European la 
acest proces; 

(aa) să convingă ÎR/VP, șefii de misiuni și SEAE să comunice în mod explicit liderilor supuși 
sancțiunilor ce se așteaptă din partea lor și să stabilească obiective precise și realizabile; 

(ab) să convingă statele membre să pună informațiile referitoare la persoanele vizate la 
dispoziția altor state, a organelor UE și a organizațiilor internaționale competente, în măsura 
în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal; 

(ac) să convingă statele membre, în măsura în care acest lucru este indicat, să asigure accesul 
publicului la informații despre măsurile adoptate la nivel național ca urmare a măsurilor 
restrictive aplicate; 

(ad) să convingă Consiliul să asocieze pe deplin Parlamentul European la procesul de revizuire 
a sancțiunilor și să solicite contribuția Parlamentului European la orientările politice și la 
definirea cadrului unei politici mai ample a UE în materie de sancțiuni; 



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

RO

(ae) să reamintească necesitatea de a însoți diplomația coercitivă de măsuri pozitive, precum 
ajutorul pentru dezvoltare și susținerea societății civile; 

(af) să depună eforturi pentru a mobiliza activele blocate, astfel încât acestea să fie, în cele din 
urmă, repatriate în țările respective, în folosul populației; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, 
spre informare, Comisiei, precum și SEAE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Exemple de lideri autoritari și de membri ai cercurilor acestora care dețin active pe 
teritoriul UE: 

(1) potrivit estimărilor, în ultimii 20 de ani, 150 de miliarde $ au fost transferate din țări din 
Africa de Nord (Algeria, Maroc și Tunisia)1

(2) în Egipt, estimările privind averea personală de care dispun Hosni Mubarak și familia sa 
variază între 50 de miliarde și 70 de miliarde $, cea mai mare parte a acestor sume fiind 
investită în UE și SUA2;

(3) Directorul London School of Economics (LSE) a demisionat în urma dezvăluirilor privind 
implicarea LSE într-o tranzacție în valoare de 2,2 milioane £ având drept obiect formarea 
profesională a funcționarilor libieni3;

(4) în plus, o sumă de 20 000 £ a fost achitată LSE cu titlu de taxă de studiu pentru Prim-
ministrul Libiei, dl Al-Mahmudi, al cărui nume a fost inclus în Rezoluția 1970 a CSONU 
ca urmare, printre altele, a încălcărilor flagrante și sistematice ale drepturilor omului, 
inclusiv reprimarea unor manifestații pașnice4;

(5) se estimează că regimul Gaddafi deține active în valoare de mai multe miliarde pe întreg 
teritoriul UE, în special în Regatul Unit (bunuri private)5;

(6) Kim Il Jong deține aproximativ 4 miliarde  $ în bănci europene6;

(7) Omar al-Bashir, Președintele Sudanului, este suspectat de deturnarea a 9 miliarde $, sumă 
care provine din boom-ul petrolier pe care l-a cunoscut țara sa și care este depozitată în 
mare parte în bănci britanice7.

                                               
1 Serviciul Mondial al BBC (BBC World Service), 18 ianuarie 2011.
2 Raportul IHS Global Insight. 
3 The Guardian, 4 martie 2011.
4 Rezoluția 1970 a CSONU, 26 februarie 2011.  
5 CNBC, 22 august 2011.
6 Articolul „Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks’’ (Kim Jong-il deține 4 miliarde $ în 
bănci europene), The Daily Telegraph, 14 martie 2010.
7 Luis Moreno Ocampo, Procuror șef al Curții Penale Internaționale. 
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31.3.2011

PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI B7-0235/2011

în conformitate cu articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

referitoare la o politică coerentă față de regimurile autoritare cărora UE le aplică măsuri 
restrictive în privința intereselor lor personale și comerciale de pe teritoriul UE

Graham Watson
în numele Grupului ALDE

Parlamentul European,

– având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și crearea SEAE,

– având în vedere articolele 6 și 21 din Tratatul de la Lisabona și rezoluțiile anterioare ale 
PE privind apărarea valorilor comune, a intereselor fundamentale și a integrității Uniunii, 
în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere Orientările Consiliului privind implementarea și evaluarea măsurilor 
restrictive (sancțiunilor) în cadrul PESC a UE1,

– având în vedere articolul 121 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât evenimentele recente din Orientul Mijlociu au demonstrat necesitatea unei 
strategii mai coerente și mai eficiente față de regimurile autoritare care fac deja obiectul 
unor măsuri restrictive din partea UE;

B. întrucât mare parte a liderilor acestor regimuri autoritare și-au dobândit averea personală 
prin corupție și exploatarea poporului și a resurselor naționale;

C. întrucât liderii regimurilor autoritare își folosesc adesea averea pentru a-și consolida 
puterea și a oprima populația;

D. întrucât consideră că o metodă eficace împotriva liderilor autoritari ar fi ca aceștia să fie 
împiedicați să profite de avantajele obținute prin corupție și să li se limiteze posibilitățile 
de a transfera fonduri,

1. adresează Consiliului recomandările următoare:

                                               
1 Consiliul European, Bruxelles, 2 decembrie 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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(a) să intensifice și să consolideze măsurile restrictive împotriva regimurilor autoritare 
recunoscute, vizând și acțiunile lor personale și comerciale de pe teritoriul UE:

• să nu li se dea dreptul liderilor autoritari și colaboratorilor lor apropiați să dețină 
proprietăți sau să depoziteze bani în țările UE

• să împiedice liderii autoritari și colaboratorii lor apropiați să-și trimită membrii 
familiilor la studii în țările UE

• să împiedice liderii autoritari și colaboratorii lor apropiați să călătorească pe 
teritoriul UE

• să împiedice liderii autoritari și colaboratorii lor apropiați să-și realizeze interesele 
de afaceri pe teritoriul UE;

(b) să implice activ țările terțe pentru a-și însuși această abordare;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei și statelor membre.


