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NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU RADE

k jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje 
reštriktívne opatrenia, keď ich vodcovia sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v 
rámci EÚ
(2011/2187(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý v mene skupiny ALDE predložil Graham 
Watson, k jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje 
reštriktívne opatrenia, keď sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v rámci EÚ (B7-
0235/2011),

– so zreteľom na Chartu OSN a konkrétne na jej články 1 a 25 a v kapitole VII články 39 
a 41,

– so zreteľom na dohovory OSN o ľudských právach a na opčné protokoly,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a dva opčné 
protokoly,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
(Európsky dohovor o ľudských právach),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na uznesenia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 1267 (1999) o situácii v 
Afganistane a č. 1371 (2001) o situácii v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko,

– so zreteľom na článok 21 ods. 2 a články 22 a 36 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na článok 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2003/577/SVV z 22 júla 2003 o vykonaní 
príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii1,

– so zreteľom na dokument Rady s názvom Vytvorenie sekcie Sankcie pri pracovnej 
skupine poradcov v oblasti zahraničných vzťahov (RELEX/Sankcie) z 22. januára 2004 
(5603/2004),

– so zreteľom na dokument Rady s názvom Základné zásady používania reštriktívnych 
opatrení (sankcií) zo 7. júna 2004 (10198/1/2004),

– so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci Yusuf a Al Barakaat 
International Foundation/Rada a Komisia (Zb. 11-3533 (2005)),

– so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 45.
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o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu1,

– so zreteľom na dokument Rady s názvom Najlepšie postupy EÚ na účinné vykonávanie 
reštriktívnych opatrení z 9. júla 2007 (11679/2007),

– so zreteľom na dokument Rady s názvom Vykonávanie spoločnej pozície 2001/931/SZBP 
z 21. júla 2007 (10826/1/07REV 1),

– so zreteľom na dokument Rady s názvom Aktualizácia najlepších postupov EÚ na účinné 
vykonávanie reštriktívnych opatrení z 24. apríla 2008 (08666/1/08/REV 1),

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2009/67/SZBP z 26. januára 2009, ktorou sa 
aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s 
terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2008/586/SZBP2,

– so zreteľom na dokument Rady s názvom Usmernenia o vykonávaní a vyhodnocovaní 
reštriktívnych opatrení (sankcií) v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
EÚ, naposledy revidovaný 15. decembra 2009 (17464/09),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. septembra 2008 o hodnotení sankcií Európskej únie 
v rámci akcií a politík Európskej únie v oblasti ľudských práv3,

– so zreteľom na článok 121 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

Všeobecné poznámky o prístupe EÚ k autoritárskym vodcom

A. keďže nový článok 21 ZEÚ zavedený článkom 1 ods. 24 Lisabonskej zmluvy uznáva, že 
činnosť Únie sa spravuje zásadami, medzi ktoré patrí: „demokracia, právny štát, 
univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, zachovávanie ľudskej 
dôstojnosti, rovnosť a solidarita a dodržiavanie zásad Charty Organizácie Spojených 
národov a medzinárodného práva“,

B. keďže sankcie sa uplatňujú pri plnení cieľov SZBP, ktoré sú stanovené v článku 21 ZEÚ a 
zahŕňajú podporu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rešpektovanie ľudských práv, 
základných slobôd a právneho štátu a upevňovanie demokracie a riadnej správy verejných 
vecí,

C. keďže v rámci SZBP sa sankcie alebo reštriktívne opatrenia vnímajú ako donucovacie 
opatrenia bez použitia sily, ako sú napríklad zbrojné embargá, obchodné sankcie, 
hospodárske a finančné sankcie, zmrazenie aktív, zákazy letov, obmedzenia vstupu, 
diplomatické sankcie, bojkoty športových a kultúrnych podujatí a prerušenie spolupráce 
s treťou krajinou,

D. keďže nezhody medzi členskými štátmi často vedú k nejednotnému uplatňovaniu 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59.
2 Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2009, s. 37.
3 Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 49.
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reštriktívnych opatrení, čo poškodzuje dôveryhodnosť EÚ a má negatívny vplyv na 
účinnosť týchto opatrení,

E. keďže Európska únia je pre mnohých autoritárskych vodcov a osoby, ktoré sú s nimi 
spojené, príťažlivá ako zdroj majetku a bankových služieb, miesto pre investovanie ich 
bohatstva a poskytovateľ vzdelania pre ich potomkov, ako aj priestor, kde majú slobodu a 
môžu voľne cestovať,

F. keďže príležitosť premeniť moc na osobné bohatstvo je pre autoritárskych vodcov 
podnetom a posilňuje ich schopnosť zostať pri moci,

G. keďže je ťažké získať presné informácie o majetku, ktorý autoritárski vodcovia vlastnia v 
EÚ,

H. keďže vodcovia, na ktorých boli uvalené sankcie, budú postihnutí vtedy, ak sa na nich 
osobne bude vyvíjať nátlak v podobe obmedzenia ich schopnosti presúvať finančné 
prostriedky, práva na vzdelanie pre právnické a fyzické osoby, ktoré sú s nimi spojené, 
možností cestovania, prístupu k určitému tovaru alebo diplomatickému zastupovaniu,

I. keďže zásadný aspekt účinnej politiky voči autoritárskym režimom musí vyvažovať 
nátlakovú diplomaciu jasnou komunikáciou a konštruktívnymi možnosťami, ktoré sú 
dostupné v rámci súboru nástrojov zahraničnej politiky EÚ,

J. keďže všetky reštriktívne opatrenia musia byť v súlade s ľudskými právami, 
medzinárodným humanitárnym právom, riadnym procesom, proporcionalitou a právom na 
účinnú nápravu,

1. predkladá Rade tieto odporúčania:

Vypracovať jasnejšie definície

a) vypracovať jasné kritériá v súvislosti s tým, kedy sa majú uplatňovať reštriktívne opatrenia;

b) jasne a výslovne definovať, na koho sa uvalia sankcie v prípade nefunkčných štátov alebo 
neštátnych aktérov;

c) zostaviť jasné a merateľné kritériá v súvislosti s tým, kedy sa majú uplatňovať sankcie, 
stanoviť dôvody pre uvalenie týchto sankcií, určiť formu sankcií, ktoré sa majú uplatňovať, 
a postup preskúmania, ktorý sa má dodržiavať;

d) začleniť sankcie do širšieho politického kontextu a stanoviť pritom ich krátkodobé 
a dlhodobé ciele;

e) pripomínať, že sankcie nie sú samoúčelné a vždy stanoviť jasné výstupné stratégie;

f) systematicky podporovať činnosť Medzinárodného trestného súdu zabezpečením toho, aby 
sa konania a rozsudky súdu náležite zohľadňovali v rámci politiky EÚ v oblasti sankcií;

Vypracovať účinnú politiku v oblasti sankcií
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g) poveriť 27 členských štátov EÚ, aby vystupovali jednotne, pokiaľ ide o odsúdenie 
autoritárskych režimov;

h) uznať, že ak sa sankcie nebudú koordinovať, môžu byť neúčinné a kontraproduktívne z 
hľadiska ich stanovených cieľov a môžu posilniť autoritársky režim alebo obmedziť 
manévrovací priestor EÚ pri vyjednávaní s príslušným štátom;

i) dôsledne a jednotne uplatňovať existujúce sankčné režimy;

j) zamerať sankcie len na zodpovedné elity represívnych alebo zločineckých režimov a na 
zodpovedných neštátnych aktérov nefunkčných štátov a zabezpečiť, aby sankcie 
nezasahovali bez rozdielu širšie obyvateľstvo;

k) zabezpečiť, aby každá politika sankcií bola spojená s podporou pre občiansku spoločnosť 
v príslušnej krajine;

l) zabezpečiť, aby sa sankcie uplatňovali konzistentne na všetky autoritárske režimy bez 
ohľadu na politickú príslušnosť alebo geografickú polohu;

m) zabezpečiť, aby vedúci misií a delegácií EÚ boli úzko zapojení do procesu navrhovania, 
vykonávania a hodnotenia reštriktívnych opatrení;

n) poveriť sekciu Sankcie v rámci RELEX, aby vykonávala svoj mandát spočívajúci v 
uskutočňovaní výskumu v oblasti prijímania sankcií, posudzovaní existujúcich sankcií 
a vyvíjaní najlepších postupov so zreteľom na uplatňovanie a vykonávanie reštriktívnych 
opatrení, a aby pravidelne informovala Radu a Európsky parlament o svojich záveroch;

o) poveriť existujúce štruktúry v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
a Komisie, aby analyzovali konkrétnu situáciu po prijatí sankcií s cieľom v plnej miere 
vyhodnotiť ich vplyv a zlepšiť prijímanie sankcií v budúcnosti;

p) poveriť právne služby EÚ, aby poskytovali Rade poradenstvo, pokiaľ ide o preventívne 
opatrenia potrebné na to, aby sa príslušným jednotlivcom zabránilo v obchádzaní sankcií;

q) poveriť ESVČ a Komisiu, aby uplatňovali integrovanejší prístup, v rámci ktorého by sa 
spoločne využívali odborné znalosti a vedomosti pri vypracúvaní, vykonávaní a skúmaní 
sankcií;

r) poveriť Komisiu a členské štáty, aby koordinovali uplatňovanie zbrojných embárg, ktoré 
patria do právomocí členských štátov;

s) vyzvať Francúzsko a Britániu, ako aj všetky krajiny EÚ, ktoré sú nestálymi členmi BR OSN, 
aby dostatočne naliehali na striktné a dôkladné vykonávanie rezolúcií BR OSN;

Angažovať sa v úsilí o koherentnú politiku v rámci EÚ

t) poveriť členské štáty EÚ, aby v prípade, že vodcovia režimov, na ktoré sú uvalené sankcie, 
vlastnia hmotný majetok na ich území, o tejto skutočnosti informovali;

u) poveriť všetky členské štáty EÚ, aby zabezpečili dôkladné uplatňovanie cielených 
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finančných sankcií  (ako je odmietnutie pôžičiek, sprísnenie opatrení zameraných na 
splatenie pôžičiek a zmrazenie vkladov) s cieľom zaistiť, že prostredníctvom týchto opatrení 
sa prakticky zabráni určeným osobám a subjektom v akomkoľvek prístupe ku všetkým 
finančným službám, ktoré patria do jurisdikcie EÚ;

v) zabezpečiť, aby vodcovia, na ktorých boli uvalené sankcie, ako aj fyzické i právnické osoby 
a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, mali prísny zákaz vlastniť majetok v EÚ;

w) poveriť členské štáty EÚ, aby bránili fyzickým a právnickým osobám spojeným s vodcami, 
na ktorých boli uvalené sankcie, vo vzdelávaní v školách a na univerzitách v EÚ do tej 
miery, do akej to povoľuje právo EÚ;

x) poveriť členské štáty EÚ, aby dôsledne dodržiavali zákazy cestovania brániace vodcom, na 
ktorých boli uvalené sankcie, a osobám, ktoré sú s nimi spojené, v cestovaní po EÚ na 
súkromné (nehumanitárne) účely;

Osveta

y) poveriť EÚ, aby získavala medzinárodnú podporu pre svoje politiky, a to najmä u vplyvných 
aktérov v príslušnej krajine;

z) poveriť EÚ, aby posilňovala legitimitu a získavala podporu širokej verejnosti pre reštriktívne 
opatrenia na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, a to najmä v krajinách, na ktorých 
režimy sú uvalené sankcie, a aby do tohto procesu plne zapojila Európsky parlament;

aa) poveriť vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, vedúcich misií a ESVČ, aby 
výslovne informovali vodcov, na ktorých boli uvalené sankcie, o tom, čo sa od nich 
požaduje, a aby stanovili presné a dosiahnuteľné ciele;

ab) poveriť členské štáty, aby si v rámci zákonných možností vymieňali informácie 
o jednotlivcoch, na ktorých boli uvalené sankcie, s ostatnými štátmi, príslušnými orgánmi 
EÚ a medzinárodnými organizáciami;

ac) poveriť členské štáty, aby do tej miery, pokiaľ je to možné, zabezpečili prístup verejnosti 
k informáciám o vnútroštátnych opatreniach s ohľadom na uplatňované reštriktívne 
opatrenia;

ad) poveriť Radu, aby plne zapojila Európsky parlament do procesu preskúmania sankcií 
a usilovala sa získať od neho príspevky v súvislosti s politickými usmerneniami 
a vypracúvaním širšej politiky sankcií EÚ;

ae) pripomenúť, že donucovacia diplomacia musí byť spojená aj s pozitívnymi opatreniami, ako 
je rozvojová pomoc a podpora pre občiansku spoločnosť;

af) snažiť sa mobilizovať zmrazené aktíva s cieľom repatriovať ich nakoniec do ich príslušných 
krajín v prospech obyvateľstva;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii 
a ESVČ.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Príklady autoritárskych vodcov a ich okolia vlastniacich aktíva v EÚ:

(1.) odhaduje sa, že za posledné dve desaťročia opustilo krajiny severnej Afriky (Alžírsko, 
Maroko a Tunisko) 150 miliárd USD1;

(2.) odhaduje sa, že Husní Mubarak a jeho rodina v Egypte vlastnia majetok v hodnote 50 –
70 miliárd USD, ktorý investovali prevažne v EÚ a USA2;

(3.) riaditeľ London School of Economics (LSE) odstúpil z funkcie po odhalení, že táto 
inštitúcia bola zapojená do obchodu v hodnote 2.2 milióna GBP, ktorého predmetom bolo 
vzdelávanie líbyjských štátnych úradníkov3;

(4.) a že ďalších 20 000 GBP bolo LSE zaplatených ako školné premiéra Líbye Al-
Mahmudiho, ktorého meno figurovalo v rezolúcii BR OSN 1970 okrem iného v súvislosti 
s hrubým a systematickým porušovaním ľudských práv vrátane represií voči pokojným 
demonštrantom4;

(5.) odhaduje sa, že Kaddáfího režim disponuje v EÚ, a to najmä v Spojenom kráľovstve 
(súkromný majetok), aktívami v hodnote niekoľko miliárd5;

(6.) Kim Čong-il má v európskych bankách uložené približne 4 miliardy USD6;

(7.) sudánsky prezident Umar al-Bašír je podozrivý z toho, že spreneveril 9 miliárd USD 
pochádzajúcich z ropnej konjunktúry krajiny a veľkú časť týchto prostriedkov uložil v 
britských bankách7.

                                               
1 BBC World Service, 18. januára 2011.
2 IHS Global Insight Report (správa spoločnosti IHS Global Insight). 
3 The Guardian, 4. marca 2011.
4 Rezolúcia BR OSN 1970, 26. februára 2011. 
5 CNBC, 22. augusta 2011.
6 „Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks“, The Daily Telegraph, 14 . marca 2010.
7 Luis Moreno Ocampo, hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu. 
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31.3.2011

NÁVRH ODPORÚČANIA B7-0235/2011

v súlade s článkom 121 ods. 1 rokovacieho poriadku

k jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne 
opatrenia, keď sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v rámci EÚ

Graham Watson
v mene skupiny ALDE

Európsky parlament,

– so zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a zriadenie ESVČ,

– so zreteľom na články 6 a 21 Lisabonskej zmluvy a predchádzajúce uznesenia EP o 
ochrane spoločných hodnôt, základných záujmov a integrity Únie v súlade so zásadami 
Charty Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na usmernenia Rady týkajúce sa zavádzania a hodnotenia reštriktívnych 
opatrení (sankcií) v rámci SZBP EÚ1,

– so zreteľom na článok 121 ods. 1 rokovacieho poriadku,

A. so zreteľom na nedávne povstania na Blízkom východe, ktoré preukázali potrebu 
súdržnejšej a účinnejšej stratégie voči autoritárskym režimom, na ktoré sa už zameriavajú 
reštriktívne opatrenia EÚ,

B. vzhľadom na to, že autoritárski vodcovia svoje osobné bohatstvo často získavajú 
prostredníctvom korupcie, vykorisťovania svojho ľudu a využívania zdrojov,  

C. poznamenávajúc, že autoritárski vodcovia často využívajú toto bohatstvo na posilnenie 
svojej moci a utláčanie svojho ľudu,

D. uvedomujúc si, že účinným nástrojom voči autoritárskym vodcom by bolo zabrániť im v 
tom, aby mali prospech zo ziskov z korupcie a narúšať ich schopnosť presúvať finančné 
prostriedky,

1. predkladá Rade tieto odporúčania:

                                               
1 Európska rada, Brusel, 2. decembra 2005, , 6749/05 PESC 159 FIN 80.



PE470.086v02-00 10/10 PR\877817SK.doc

SK

a) prehĺbiť a posilniť súbor reštriktívnych opatrení voči režimom, ktoré boli uznané za 
autoritárske, prostredníctvom zamerania sa aj na ich osobnú a komerčnú činnosť v 
EÚ:

• odňať autoritárskym vodcom a ich hlavným spolupracovníkom právo vlastniť v 
krajinách EÚ majetok alebo finančné prostriedky,

• zabrániť autoritárskym vodcom a ich hlavným spolupracovníkom, aby posielali 
svojich rodinných príslušníkov vzdelávať sa v krajinách EÚ,

• zabrániť autoritárskym vodcom a ich hlavným spolupracovníkom v cestovaní v 
rámci EÚ,

• zakázať autoritárskym vodcom a ich hlavným spolupracovníkom, aby sledovali 
svoje obchodné záujmy v rámci EÚ;

b) aktívne do tohto prístupu zapájať tretie krajiny;

2. poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a členským 
štátom.


