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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET

om att föra en konsekvent politik gentemot de auktoritära regimer mot vilka EU 
tillämpar restriktiva åtgärder, i samband med att deras ledare utövar privata och 
kommersiella intressen inom EU:s gränser
(2011/2187(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Graham Watson för 
ALDE-gruppen om att föra en konsekvent politik gentemot de auktoritära regimer mot 
vilka EU tillämpar restriktiva åtgärder, i samband med att dessa utövar privata och 
kommersiella intressen inom EU:s gränser (B7-0235/2011),

– med beaktande av FN-stadgan, särskilt artiklarna 1 och 25 och, i kapitel VII, 
artiklarna 39 och 41,

– med beaktande av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och deras fakultativa 
protokoll,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter och de två fakultativa protokollen,

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) om situationen i 
Afghanistan och 1371 (2001) om situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 

– med beaktande av artiklarna 21.2, 22 och 36 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i 
Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial1, 

– med beaktande av rådets dokument ”Inrättande av en konstellation för sanktioner inom 
arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser (Relex/sanktioner)” av den 22 januari 2004 
(5603/2004),

– med beaktande av rådets dokument ”Grundläggande principer för tillämpning av 
restriktiva åtgärder (sanktioner)” av den 7 juni 2004 (10198/1/2004),

                                               
1 EUT L 196, 2.8.2003, s. 45.
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– med beaktande av EG-domstolens dom av den 21 september 2005 i mål T-306/01, 
Yusuf och Al Barakaat International Foundation mot rådet och kommissionen (REG 2005, 
s. II-3533), 

– med beaktande av rådets rambeslut 2006/783/RIF av den 6 oktober 2006 om tillämpning 
av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande1, 

– med beaktande av rådets dokument ”EU:s bästa metoder för effektivt genomförande av 
restriktiva åtgärder” av den 9 juli 2007 (11679/2007),

– med beaktande av rådets dokument ”Genomförandet av gemensam ståndpunkt 
2001/931/Gusp” av den 21 juli 2007 (10826/1/07REV 1), 

– med beaktande av rådets dokument ”Uppdatering av EU:s bästa praxis för effektivt 
genomförande av restriktiva åtgärder” av den 24 april 2008 (08666/1/08/REV 1),

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2009/67/Gusp av den 26 januari 2009 
om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda 
åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av gemensam ståndpunkt 
2008/586/Gusp2,

– med beaktande av rådets dokument ”Riktlinjer om genomförande och utvärdering av 
restriktiva åtgärder (sanktioner) inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik”, senast uppdaterat den 15 december 2009 (17464/09),

– med beaktande av sin resolution av den 4 september 2008 om utvärderingen av 
EU-sanktioner som en del av EU:s åtgärder och politik inom området för mänskliga 
rättigheter3,

– med beaktande av artikel 121.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

Allmänna observationer om EU:s förhållningssätt gentemot auktoritära ledare

A. I den nya artikel 21 i EU-fördraget, som infördes genom artikel 1.24 i Lissabonfördraget, 
framhålls att unionens åtgärder ska utgå från ”demokrati, rättsstaten, de mänskliga 
rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet, respekt för 
människors värde, jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i 
Förenta nationernas stadga och i folkrätten”.

B. Sanktioner tillämpas i enlighet med de särskilda mål inom ramen för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 21 i EU-fördraget och som omfattar 
främjande av internationell fred och säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och 

                                               
1 EUT L 328, 24.11.2006, s. 59.
2 EUT L 23, 27.1.2009, s. 37.
3 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 49.
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grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen, stärkande av demokratin och goda 
styrelseformer.

C. Inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken betraktas sanktioner och 
restriktiva åtgärder som icke-militära tvångsåtgärder. Det kan handla om vapenembargon, 
handelssanktioner, finansiella/ekonomiska sanktioner, frysning av tillgångar, flygförbud, 
restriktioner rörande inresa, diplomatiska sanktioner, bojkott av idrotts- eller 
kulturevenemang och avbrytande av samarbete med ett tredjeland.

D. Oenighet mellan medlemsstaterna leder ofta till en inkonsekvent tillämpning av restriktiva 
åtgärder, vilket skadar EU:s trovärdighet och inverkar negativt på åtgärdernas effektivitet.

E. EU är attraktivt för många auktoritära ledare och personer med koppling till dem. Dessa 
personer ser EU som en källa till kapitalinkomster och banktjänster, som en plats där de 
kan placera sina förmögenheter, som anordnare av utbildning åt deras barn samt som ett 
område där de kan åtnjuta frihet och resa fritt,

F. Auktoritära ledares möjlighet att omvandla makt till privat förmögenhet utgör ett 
incitament och förstärker deras möjlighet att stanna kvar vid makten.

G. Det är svårt att få korrekt information om auktoritära ledares tillgångar i EU.

H. De ledare mot vilka sanktioner riktas kommer att påverkas om de personligen utsätts för 
påtryckningar i form av restriktioner när det gäller möjligheten att flytta pengar, rätten till 
utbildning för fysiska och juridiska personer med koppling till dem, möjligheten att resa, 
tillgången till specifika varor eller diplomatisk representation.

I. En viktig aspekt av en effektiv politik gentemot auktoritära regimer är att uppnå jämvikt 
mellan tvingande diplomati med tydlig kommunikation och de konstruktiva alternativ som 
finns inom ramen för EU:s utrikespolitiska instrument.

J. Alla restriktiva åtgärder måste vara förenliga med de mänskliga rättigheterna, 
internationell humanitär rätt, vederbörliga förfaranden, proportionalitet och rätten till 
effektiva överklagandemöjligheter.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

Ta fram tydligare definitioner

a) Rådet uppmanas att utveckla tydliga kriterier för när restriktiva åtgärder bör tillämpas. 

b) Rådet uppmanas att klart och tydligt definiera vem sanktionerna riktas mot när det rör 
sig om sönderfallande stater eller icke-statliga aktörer. 

c) Rådets uppmanas att utarbeta tydliga och kvantifierbara kriterier för när sanktioner bör 
tillämpas, motiveringen till dessa sanktioner, vilken form av sanktioner som bör 
tillämpas och vilket prövningsförfarande som bör följas. 

d) Rådet uppmanas att föra in sanktionerna i ett bredare politiskt sammanhang, samt 
fastställa dess kortsiktiga och långsiktiga mål.
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e) Rådet uppmanas att komma ihåg att sanktioner inte är ett självändamål, och att alltid 
fastställa tydliga strategier för hur sanktioner kan hävas.

f) Rådet uppmanas att systematiskt stödja Internationella brottmålsdomstolens arbete 
genom att se till att domstolens förfaranden och domar vederbörligen beaktas inom 
EU:s sanktionspolitik.

Utforma en effektiv sanktionspolitik

g) Rådet uppmanas att ålägga de 27 medlemsstaterna att tala med enad röst i fördömandet 
av auktoritära regimer.

h) Rådet uppmanas att erkänna att sanktioner som inte samordnas kan bli verkningslösa 
och motverka de mål som eftersträvas och även förstärka den auktoritära regimen eller 
minska EU:s förhandlingsutrymme gentemot den aktuella staten. 

i) Rådet uppmanas att genomföra befintliga sanktionsbestämmelser på ett rigoröst och 
enhetligt sätt. 

j) Rådet uppmanas att endast rikta sanktioner mot repressiva eller brottsliga regimers 
ansvariga elit och mot ansvariga icke-statliga aktörer inom svaga statsbildningar, samt 
se till att sanktioner inte slår blint mot den breda befolkningen.

k) Rådet uppmanas att se till att all sanktionspolitik kombineras med stöd till det civila 
samhället i det berörda landet. 

l) Rådet uppmanas att se till att sanktioner tillämpas konsekvent mot alla auktoritära 
regimer oavsett politisk färg eller geografi. 

m) Rådet uppmanas att se till att EU:s delegationschefer är nära knutna till förfarandet 
med att utforma, genomföra och utvärdera restriktiva åtgärder.

n) Rådet uppmanas att ålägga arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser 
(Relex/sanktioner) att fullgöra sitt uppdrag att undersöka hur sanktioner antas, 
utvärdera befintliga sanktioner och utveckla bästa praxis med avseende på tillämpning 
och genomförande av restriktiva åtgärder, samt regelbundet rapportera sina slutsatser 
till rådet och parlamentet. 

o) Rådet uppmanas att ålägga befintliga strukturer inom Europeiska utrikestjänsten och 
kommissionen att genomföra en specifik områdesanalys efter det att sanktioner 
vidtagits, för att till fullo utvärdera dess effekter samt förbättra det sätt på vilket 
sanktioner vidtas i framtiden.

p) Rådet uppmanas att ålägga EU:s rättstjänster att meddela rådet om vilka förebyggande 
åtgärder som krävs för att förhindra att sanktioner som riktas mot individer som är 
upptagna i förteckningar kringgås. 

q) Rådet uppmanas att ålägga Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att vidta en 
mer samordnad strategi där man gemensamt utnyttjar expertis och kunskaper vid 
utarbetandet, genomförandet och granskningen av sanktioner. 
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r) Rådet uppmanas att ålägga kommissionen och medlemsstaterna att samordna 
genomförandet av vapenembargon, vilket faller under medlemsstaternas behörighet. 

s) Rådet uppmanas att be Frankrike och Storbritannien samt eventuella EU-länder som är 
tillfälliga medlemmar i FN:s säkerhetsråd att använda sin övertalningsförmåga för att se 
till att säkerhetsrådets resolutioner genomförs på ett rigoröst och grundligt sätt. 

Åtagande om en konsekvent politik inom EU:s gränser

t) Rådet uppmanas att ålägga EU:s medlemsstater att rapportera när ledare för regimer som 
är föremål för sanktioner har väsentliga tillgångar inom landets gränser. 

u) Rådet uppmanas att ålägga samtliga EU-medlemsstater att säkerställa en noggrann 
tillämpning av riktade ekonomiska sanktioner (som t.ex. att neka lån eller skärpa 
åtgärder för att lån ska betalas tillbaka eller tillgångar frysas) för att i praktiken se till att 
vissa personer och enheter inte får tillgång till finansiella tjänster inom EU:s 
jurisdiktion. 

v) Rådet uppmanas att se till att det är strikt förbjudet för ledare som är föremål för 
sanktioner, samt fysiska och juridiska personer och enheter med koppling till dem, att 
äga egendom inom EU.

w) Rådet uppmanas att ålägga EU:s medlemsstater att, så långt det är möjligt enligt EU:s 
lagstiftning, hindra fysiska och juridiska personer med koppling till ledare som är 
föremål för sanktioner från att utbilda sig vid skolor och universitet i EU. 

x) Rådet uppmanas att ålägga EU:s medlemsstater att strikt följa de reseförbud som hindrar 
ledare som är föremål för sanktioner, och personer med koppling till dem, från att resa 
inom EU för privata (icke-humanitära) syften.

Utåtriktad verksamhet

y) Rådet uppmanas att ålägga EU att skapa internationellt stöd för sin politik, särskilt med 
hjälp av inflytelserika aktörer i landet i fråga.

z) Rådet uppmanas att ålägga EU att stärka de restriktiva åtgärdernas legitimitet och att 
skapa ett brett allmänt stöd för dessa åtgärder på både EU-nivå och internationell nivå, 
särskilt i de länder där regimer blivit föremål för sanktioner, samt att till fullo involvera 
parlamentet i förfarandet. 

aa) Rådet uppmanas att ålägga vice ordföranden/den höga representanten, 
delegationscheferna och Europeiska utrikestjänsten att tydligt informera de ledare som 
blivit föremål för sanktioner vad EU kräver av dem, samt fastställa bestämda och 
uppnåeliga mål. 

ab) Rådet uppmanas att ålägga medlemsstaterna att, i den utsträckning det är juridiskt 
möjligt, utbyta information om personer som är upptagna i förteckningar med andra 
stater, berörda EU-organ och internationella organisationer. 
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ac) Rådet uppmanas att ålägga medlemsstaterna att, så långt det är lämpligt, säkerställa 
allmänhetens tillgång till information om nationella åtgärder avseende de restriktiva 
åtgärder som tillämpas. 

ad) Rådet uppmanas att ålägga rådet att till fullo involvera parlamentet i 
granskningsförfarandet för sanktioner och att inhämta synpunkter från parlamentet om 
de politiska riktlinjerna och utformningen av EU:s övergripande sanktionspolitik. 

ae) Rådet uppmanas att påminna om att tvingande diplomati också bör kombineras med 
positiva åtgärder såsom utvecklingsbistånd och stöd till det civila samhället. 

af) Rådet uppmanas att sträva efter att mobilisera frysta tillgångar för att eventuellt 
återsända dem till respektive land, till gagn för befolkningen. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet 
och, för kännedom, till kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.
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MOTIVERING

Exempel på auktoritära ledare, och personer i deras närhet, som har tillgångar i EU: 

1. Under de senaste två decennierna beräknas 150 miljarder US-dollar ha förts ut från 
länderna i Nordafrika (Algeriet, Marocko och Tunisien)1.

2. I Egypten uppskattades Hosni Mubarak och hans familj ha en privat förmögenhet på 50–
70 miljarder US-dollar som till övervägande del investerats i EU och USA2.

3. Rektorn för London School of Economics avgick efter avslöjanden om att skolan hade 
ingått ett avtal värt 2,2 miljoner brittiska pund för att utbilda libyska statstjänstemän3.

4. Ytterligare 20 000 brittiska pund betalades till London School of Economics för 
undervisning av Libyens premiärminister, Baghdadi al-Mahmudi, som utpekats i FN:s 
säkerhetsråds resolution 1970 för bland annat allvarliga och systematiska brott mot de 
mänskliga rättigheterna, däribland ingripanden mot fredliga demonstranter4.

5. Gaddafiregimen beräknas ha tillgångar värda miljarder över hela EU, särskilt i 
Storbritannien (privat egendom)5.

6. Kim Il Jong har placerat cirka 4 miljarder US-dollar i europeiska banker6.

7. Sudans president, Omar al-Bashir, misstänks ha förskingrat 9 miljarder US-dollar under 
den sudanesiska oljeboomen och placerat en stor del av dessa medel i brittiska banker7.

                                               
1 BBC World Service, den 18 januari 2011.
2 IHS Global Insight Report. 
3 The Guardian, den 4 mars 2011.
4 FN:s säkerhetsråds resolution 1970 av den 26 februari 2011. 
5 CNBC, den 22 augusti 2011.
6 ”Kim Jong-il har en ’nödfallsfond’ på 4 miljarder US-dollar i europeiska banker”, The Daily Telegraph, den 
14 mars 2010.
7 Luis Moreno Ocampo, chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen. 



PE470.086v02-00 10/11 PR\877817SV.doc

SV

31.3.2011

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION B7-0235/2011

i enlighet med artikel 121.1 i arbetsordningen

från Graham Watson för ALDE-gruppen

om att föra en konsekvent politik gentemot de auktoritära regimer mot vilka EU tillämpar 
restriktiva åtgärder, i samband med att dessa utövar privata och kommersiella intressen inom 
EU:s gränser

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av Lissabonfördragets ikraftträdande och inrättandet av 
Europeiska utrikestjänsten,

– med beaktande av artiklarna 6 och 21 i Lissabonfördraget och sina tidigare resolutioner 
om att slå vakt om gemensamma värderingar, grundläggande intressen och unionens 
integritet i enlighet med principerna i FN:s stadga,

– med beaktande av rådets riktlinjer för genomförande och utvärdering av restriktiva 
åtgärder (sanktioner) inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik1,

– med beaktande av artikel 121.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Omvälvningarna som ägt rum i Mellanöstern den senaste tiden har visat att det behövs en 
mer konsekvent och ändamålsenlig strategi gentemot de auktoritära regimer mot vilka EU 
redan tillämpar restriktiva åtgärder.

B. Auktoritära ledare har ofta förvärvat sina privata förmögenheter genom korruption och 
genom att utnyttja sina länders befolkningar och resurser.

C. Auktoritära ledare utnyttjar ofta dessa förmögenheter för att stärka sin makt och 
undertrycka befolkningen.

D. Ett verkningsfullt verktyg gentemot auktoritära ledare vore att hindra dem från att dra 
nytta av inkomsterna från korruptionen och angripa deras möjlighet att flytta pengar.

                                               
1 Europeiska rådet i Bryssel den 2 december 2005, 6749/05 PESC 159 FIN 80.
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1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

a) Rådet uppmanas att fördjupa och stärka sina restriktiva åtgärder gentemot erkända 
auktoritära regimer genom att också rikta in sig på deras privata och kommersiella 
verksamhet i EU,

• förvägra auktoritära ledare och deras närmast förbundna rätten att inneha 
egendomar eller placera pengar i EU-länder,

• hindra auktoritära ledare och deras närmast förbundna från att låta utbilda sina 
familjemedlemmar i EU-länder,

• hindra auktoritära ledare och deras närmast förbundna från att resa inom EU,

• förbjuda auktoritära ledare och deras närmast förbundna att bedriva 
affärsverksamhet inom EU.

b) Rådet uppmanas att aktivt engagera tredjeländer i denna strategi.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.


