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PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA SVETU

o dosledni politiki do avtoritarnih režimov, proti katerim veljajo omejevalni ukrepi EU, 
ko njihovi voditelji izvršujejo svoje osebne in gospodarske interese znotraj meja EU
(2011/2187(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga za priporočilo Svetu, ki ga je v imenu skupine ALDE vložil 
Graham Watson, o dosledni politiki do avtoritarnih režimov, proti katerim veljajo 
omejevalni ukrepi EU, ko ti režimi izvršujejo svoje osebne in gospodarske interese znotraj 
meja EU (B7-0235/2011),

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti njenih členov 1 in 25 ter 
členov 39 in 41 poglavja VII te listine,

– ob upoštevanju konvencij Združenih narodov o človekovih pravicah in izbirnih 
protokolov,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter njegovih 
dveh izbirnih protokolov,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Evropska konvencija o človekovih pravicah) ter njenih protokolov, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1267 (1999) o 
razmerah v Afganistanu in št. 1371 (2001) o razmerah v Nekdanji jugoslovanski republiki 
Makedoniji, 

– ob upoštevanju členov 21(2), 22 in 36 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju 
sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji1, 

– ob upoštevanju dokumenta Sveta z naslovom Ustanovitev sestave za sankcije znotraj 
delovne skupine svetovalcev za zunanje zadeve (RELEX/sankcije) z dne 
22. januarja 2004 (5603/2004),

– ob upoštevanju dokumenta Sveta z naslovom Osnovna načela o uporabi omejevalnih 
ukrepov (sankcij) z dne 7. junija 2004 (10198/1/2004),

– ob upoštevanju sodbe Evropskega sodišča v zadevi Yusuf and Al Barakaat International 
Foundation proti Svetu in Komisiji (ECR 11-3533 (2005)), 

                                               
1 UL L 196, 2.8.2003, str. 45.
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– ob upoštevanju okvirnega sklepa Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi 
načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi1, 

– ob upoštevanju dokumenta Sveta z naslovom Najboljše prakse EU za učinkovito izvajanje 
omejevalnih ukrepov z dne 9. julija 2007 (11679/2007),

– ob upoštevanju dokumenta Sveta z naslovom Izvajanje skupnega stališča 2001/931/SZVP 
z dne 21. julija 2007 (10826/1/07REV 1), 

– ob upoštevanju dokumenta Sveta z naslovom Posodobitev najboljših praks EU za 
učinkovito izvajanje omejevalnih ukrepov z dne 24. aprila 2008 (08666/1/08/REV 1),

– ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2009/67/SZVP z dne 26. januarja 2009 o 
posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti 
terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/586/SZVP2,

– ob upoštevanju dokumenta Sveta z naslovom Smernice za izvajanje in ocenjevanje 
omejevalnih ukrepov (sankcij) v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU, 
nazadnje pregledane 15. decembra 2009 (17464/09),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2008 o oceni sankcij EU kot dela 
dejavnosti in politik EU na področju človekovih pravic3,

– ob upoštevanju člena 121(3) poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2011),

Splošne ugotovitve o ukrepih EU proti avtoritarnim voditeljem

A. ker novi člen 21 PEU, kot ga uvaja člen 1(24) Lizbonske pogodbe, priznava, da delovanje 
Unije temelji na demokraciji, pravni državi, univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanju človekovega dostojanstva, načelih enakosti in 
solidarnosti ter spoštovanju načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega 
prava,

B. ker se sankcije uporabljajo za dosego ciljev SZVP iz člena 21 PEU, ki vključujejo 
spodbujanje mednarodnega miru in varnosti, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih 
svoboščin in pravne države ter krepitev demokracije in dobrega upravljanja,

C. ker sankcije ali omejevalni ukrepi v okviru SZVP veljajo za prisilne ukrepe pred uporabo 
sile, kot so embargo na orožje, trgovinske sankcije, finančne in gospodarske sankcije, 
zamrznitev sredstev, prepoved poletov, omejevanje vstopa, diplomatske sankcije, 
bojkotiranje športnih in kulturnih dogodkov ter prenehanje sodelovanja s tretjo državo,

D. ker nesoglasje med državami članicami pogosto povzroči neskladno izvajanje omejevalnih 
ukrepov, kar škodi verodostojnosti EU in učinkovitosti teh ukrepov,

                                               
1 UL L 328, 24.11.2006, str. 59.
2 UL L 23, 27.1.2009, str. 37.
3 UL C 295 E, 4.12.2009, str. 49.
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E. ker je Evropska unija za mnoge avtoritarne voditelje in osebe, ki so z njimi povezane, 
privlačna kot vir premoženja in bančnih storitev, kot kraj za stekanje njihovega premoženja 
in izobraževanje njihovih otrok ter kot območje, kjer uživajo svobodo in pravico do 
prostega gibanja,

F. ker avtoritarne voditelje priložnost, da oblast izkoristijo za osebno bogatenje, spodbuja k 
temu, da si prizadevajo ostati na oblasti, hkrati pa njihov položaj še bolj utrjuje,

G. ker je težko dobiti natančne podatke o tem, koliko premoženja imajo avtoritarni voditelji v 
EU,

H. ker bodo voditelji, proti katerim so uvedene sankcije, osebno prizadeti, če se bo nanje 
izvajal pritisk z omejevanjem njihovih zmožnosti prenosa denarja, pravice do 
izobraževanja fizičnih in pravnih oseb, ki so z njimi povezane, možnosti potovanj, dostopa 
do posebnih dobrin ali diplomatskega zastopanja,

I. ker je za učinkovito politiko do avtoritarnih režimov bistveno, da se prisilno diplomacijo 
uravnoteži z jasno komunikacijo in konstruktivnimi možnostmi, ki jih zagotavljajo 
instrumenti zunanje politike EU,

J. ker morajo biti vsi omejevalni ukrepi v skladu s človekovimi pravicami, mednarodnim 
humanitarnim pravom, pravico do poštenega postopka, načelom sorazmernosti in pravico 
do učinkovitih pravnih sredstev,

1. na Svet naslavlja naslednja priporočila:

Oblikovanje jasnejših opredelitev

(a) oblikovati jasna merila o tem, kdaj naj se omejevalni ukrepi uporabljajo; 

(b) jasno in izrecno opredeliti, proti komu se uvedejo sankcije v primeru subjektov propadlih 
držav in nedržavnih subjektov;

(c) določiti jasna in merljiva merila o tem, kdaj naj se sankcije uporabljajo, razloge zanje, 
njihove oblike in postopek pregleda; 

(d) vključiti sankcije v širši politični okvir z opredelitvijo njihovih kratko- in dolgoročnih 
ciljev;

(e) opozoriti, da sankcije niso same sebi namen, in vedno določiti jasne izhodne strategije;

(f) sistematično podpirati delo Mednarodnega kazenskega sodišča tako, da se v politiki 
sankcij EU zagotovi ustrezno upoštevanje njegovih postopkov in sodb; 

Oblikovanje učinkovite politike sankcij

(g) zavezati 27 držav članic EU, da bodo enotne pri obsodbah avtoritarnih režimov;

(h) priznati, da so lahko sankcije, če niso usklajene, neučinkovite in imajo lahko učinek, ki je v 
nasprotju z njihovimi cilji, ter lahko avtoritarni režim še okrepijo ali zmanjšajo možnosti EU 
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pri pogajanjih z državo, proti kateri so uvedene;

(i) obstoječe sisteme sankcij izvajati dosledno in enotno;

(j) uporabiti sankcije samo proti odgovorni eliti represivnih ali zločinskih režimov in 
odgovornim nedržavnim subjektom propadlih držav ter zagotoviti, da se ne uporabljajo proti 
širšemu prebivalstvu;

(k) zagotoviti, da se politika sankcij izvaja hkrati s podporo civilnemu prebivalstvu v državi, 
proti kateri so uvedene sankcije; 

(l) zagotoviti, da se sankcije dosledno izvajajo za vse avtoritarne režime ne glede na politično 
usmeritev ali geografski položaj; 

(m) zagotoviti, da so vodje misij in delegacij EU tesno povezani s postopki oblikovanja, 
izvajanja in ocenjevanja omejevalnih ukrepov;

(n) zavezati delovno skupino za sankcije (RELEX), da bo izpolnila svoj mandat: izvajala 
raziskave o sprejetju sankcij, ocenjevala obstoječe sankcije in oblikovala najboljše prakse 
glede uporabe in izvajanja omejevalnih ukrepov ter o svojih ugotovitvah redno poročala 
Svetu in Evropskemu parlamentu;

(o) zavezati obstoječe strukture v Evropski službi za zunanje delovanje in Komisijo, da bodo 
po sprejetju sankcij izvajale analize posebnih razmer, da bi v celoti ocenile učinek sankcij 
in izboljšale njihovo prihodnje sprejemanje; 

(p) zavezati pravne službe EU, da bodo Svetu svetovale glede previdnostnih ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti, da bi posameznikom, uvrščenim na seznam, preprečile izogibanje sankcijam;

(q) zavezati Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, da bosta imeli pri oblikovanju, 
izvajanju in pregledu sankcij celovitejši pristop z izmenjavo znanja in izkušenj na tem 
področju;

(r) zavezati Komisijo in države članice k uskladitvi izvajanja embarga na orožje, ki je v 
pristojnosti držav članic;

(s) pozvati Francijo in Veliko Britanijo ter nestalne članice EU v Varnostnem svetu Združenih 
narodov, naj z zadostnim prepričevanjem zagotovijo, da se bodo njegove resolucije strogo in 
dosledno izvajale;

Zaveza skladni politiki znotraj meja EU

(t) zavezati države članice EU, da bodo prijavile, kadar bodo imeli voditelji režimov, proti 
katerim so uvedene sankcije, znotraj njihovih meja materialno lastnino;

(u) zavezati države članice EU k doslednemu izvajanju ciljno usmerjenih finančnih sankcij (na 
primer zavračanje posojil, zaostrovanje ukrepov za odplačevanje posojil in zamrznitev vlog), 
s čimer bodo zagotovile, da bodo tovrstni ukrepi določenim osebam in subjektom 
popolnoma preprečili dostop do vseh finančnih storitev v sodni pristojnosti EU;
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(v) zagotoviti, da bo voditeljem, proti katerim so uvedene sankcije, pa tudi fizičnim in pravnim 
osebam ter subjektom, ki so z njimi povezani, strogo prepovedano, da bi imeli premoženje v 
EU;

(w) zavezati države članice EU, da bodo fizičnim in pravnim osebam, ki so s temi voditelji 
povezane, preprečile izobraževanje v šolah in na univerzah EU, če to dovoljuje pravo EU;

(x) zavezati države članice EU, da bodo dosledno upoštevale prepoved potovanja v zasebne 
(nehumanitarne) namene za voditelje, proti katerim so uvedene sankcije, in osebe, ki so z 
njimi povezane; 

Ozaveščanje zunaj EU

(y) zavezati EU k oblikovanju mednarodne podpore njenim politikam, zlasti z vplivnimi 
subjekti v zadevni državi;

(z) zavezati EU, da bo okrepila svojo legitimnost in pridobila široko javno podporo 
omejevalnim ukrepom na ravni EU in mednarodni ravni, zlasti v državah, v katerih vlada 
režim, proti kateremu so uvedene sankcije, in da bo v ta prizadevanja polno vključila tudi 
Evropski parlament; 

(aa) zavezati visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, vodje misij in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, da bodo voditeljem, proti katerim so uvedene sankcije, izrecno sporočili 
zahteve, ki jih morajo izpolniti, ter da bodo opredelili natančne in uresničljive cilje;

(ab) zavezati države članice, da bodo v okviru zakonskih možnosti informacije o posameznikih, 
uvrščenih na seznam, posredovale drugim državam, ustreznim organom EU in mednarodnim 
organizacijam;

(ac) po potrebi zavezati države članice, da bodo zagotovile javen dostop do informacij o 
nacionalnih ukrepih glede omejevalnih ukrepov, ki se izvajajo;

(ad) zavezati Svet, da bo v postopek pregleda sankcij polno vključil Evropski parlament ter da 
bo upošteval njegovo mnenje v političnih smernicah in oblikovanju širše politike sankcij 
EU; 

(ae) opomniti, da se mora prisilna diplomacija izvajati tudi s pozitivnim ukrepi, na primer z 
razvojno pomočjo in podporo civilni družbi; 

(af) prizadevati si za sprostitev zamrznjenih sredstev, da bi jih vrnili v njihovo državo v korist 
prebivalstva; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji ter 
Evropski službi za zunanje delovanje.
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OBRAZLOŽITEV

Primeri avtoritarnih voditeljev in njihovih krogov s premoženjem v EU:

(1.) ocenjuje se, da je v zadnjih dveh desetletjih iz držav Severne Afrike (Alžirija, Maroko in 
Tunizija) odteklo 150 milijard USD1;

(2.) ocenjuje se, da sta Hosni Mubarak in njegova družina med 50 in 70 milijard USD 
osebnega premoženja naložila predvsem v EU in ZDA2;

(3.) direktor London School of Economics je odstopil, ker se je razkrilo, da je bila ta šola 
vpletena v posel, vreden 2,2 milijona GBP, za usposabljanje libijskih javnih uslužbencev3;

(4.) London School of Economics je prejel dodatnih 20.000 GBP šolnine za libijskega 
predsednika vlade Al Mahmudija, ki ga je Varnostni svet Združenih narodov v svoji 
resoluciji št. 1970 med drugim obdolžil hudega in sistematičnega kršenja človekovih 
pravic, tudi zatiranja miroljubnih demonstrantov4;

(5.) ocenjuje se, da ima Gadafijev režim milijarde premoženja po vsej EU, zlasti v Združenem 
kraljestvu (zasebna lastnina)5;

(6.) Kim Il Jong ima v Evropskih bankah približno 4 milijarde USD6;

(7.) sudanski predsednik Omar Al Bašir je osumljen, da si je prisvojil 9 milijard USD, ki jih je 
njegova država ustvarila z naftnim razcvetom, in da je velik del naložil v britanske banke7.

                                               
1 BBC World Service, 18. januar 2011.
2 Poročilo IHS Global Insight.
3 The Guardian, 4. marec 2011.
4 Resolucija Varnostnega sveta ZN št. 1970 z dne 26. februarja 2011.
5 CNBC, 22. avgust 2011.
6 „Kim Jong-il keeps $4bn ‘emergency fund’ in European banks“, The Daily Telegraph, 14. marec 2010.
7 Luis Moreno Ocampo, glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča.
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31.3.2011

PREDLOG PRIPOROČILA SVETU B7-0235/2011

v skladu s členom 121(1) poslovnika

o dosledni politiki do avtoritarnih režimov, proti katerim veljajo omejevalni ukrepi EU, ko ti 
režimi izvršujejo svoje osebne in gospodarske interese znotraj meja EU

Graham Watson
v imenu skupine ALDE

Evropski parlament,

– ob upoštevanju uveljavitve Lizbonske pogodbe in ustanovitve Evropske službe za zunanje 
delovanje,

– ob upoštevanju členov 6 in 21 Lizbonske pogodbe in prejšnjih resolucij EP o varovanju 
skupnih vrednot, temeljnih interesov in celovitosti Unije v skladu z načeli listine 
Združenih narodov,

– ob upoštevanju smernic Sveta o izvrševanju in oceni omejevalnih ukrepov (sankcij) v 
okviru skupne zunanje in varnostne politike EU1,

– ob upoštevanju člena 121(1) svojega poslovnika,

A. ker so nedavni prevrati na Bližnjem vzhodu izpostavili potrebo po doslednejši in 
učinkovitejši strategiji do avtoritarnih režimov, proti katerim že veljajo omejevalni ukrepi 
EU,

B. ker je osebno bogastvo avtoritarnih voditeljev pogosto pridobljeno s korupcijo in 
izkoriščanjem njihovega ljudstva in virov,

C. ker ugotavlja, da avtoritarni voditelji pogosto uporabijo svoje bogastvo, da povečajo moč 
in zatirajo ljudstvo,

D. ker se zaveda, da bi učinkovito sredstvo zoper avtoritarne voditelje bilo, da se jih odvrne 
od izkoriščanja prednosti, ki jih prinaša korupcija, in da se prizadene njihova sposobnost 
prenašanja denarja,

1. naslavlja naslednja priporočila na Svet:

                                               
1 Evropski svet, Bruselj, 2. december 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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(a) naj poglobi in okrepi izbor omejevalnih ukrepov zoper priznane avtoritarne režime, 
tudi z osredotočanjem na njihovo osebno in gospodarsko delovanje znotraj EU

• naj avtoritarnim voditeljem in njihovim najpomembnejšim partnerjem odreče 
pravico do tega, da imajo v lasti nepremičnine ali shranjujejo denar v državah EU

• naj avtoritarnim voditeljem in njihovim najpomembnejšim partnerjem prepreči, da 
svoje družine šolajo v državah EU

• naj avtoritarnim voditeljem in njihovim najpomembnejšim partnerjem onemogoči, 
da potujejo znotraj EU

• naj avtoritarnim voditeljem in njihovim najpomembnejšim partnerjem prepove, da 
potujejo znotraj EU;

(b) naj v ta pristop dejavno vključi tretje države;

2. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.


