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Resolutie van het Europees Parlement over een Europese sanctieregeling voor 
mensenrechtenschendingen
(2019/2580(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties waarin wordt opgeroepen om een voor de hele EU 
geldend mechanisme tot stand te brengen voor het opleggen van gerichte sancties aan 
personen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen, met inbegrip van 
zijn resolutie van 11 maart 2014 over het wereldwijd uitbannen van foltering1,

– gezien verklaring nr. 25 bij het Verdrag van Lissabon over de noodzaak om te zorgen 
voor de waarborging van het recht van natuurlijke personen of entiteiten die aan 
beperkende EU-maatregelen of aan terrorismebestrijdingsmaatregelen van de EU 
worden onderworpen op het genot van de bij de wet bepaalde waarborgen,

– gezien het strategisch kader en het actieplan van de EU voor mensenrechten en 
democratie (2015-2019),

– gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) na afloop van de 
vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU van december 2018,

– gezien de resolutie van 22 januari 2019 van de Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa over Sergej Magnitski en – bij uitbreiding – de strijd tegen straffeloosheid 
door middel van gerichte sancties,

– gezien de studie getiteld "Targeted sanctions against individuals on grounds of grave 
human rights violations – impact, trends and prospects at EU level" (Gerichte sancties 
tegen personen op grond van ernstige mensenrechtenschendingen – gevolgen, trends en 
vooruitzichten op EU-niveau), die op 26 april 2018 werd gepubliceerd door zijn 
directoraat-generaal Extern Beleid2,

– gezien het initiatief van de Nederlandse regering van november 2018 ter ondersteuning 
van een wereldwijde EU-sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen,

– gezien het voorstel van verschillende maatschappelijke organisaties van 14 november 
2018 over een Europese commissie voor het instellen van een inreisverbod wegens 
mensenrechtenschendingen,

1 PB C 378 van 9.11.2017, blz. 52.
2 Studie, "Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends 
and prospects at EU level" (Gerichte sancties tegen personen op grond van ernstige mensenrechtenschendingen – 
gevolgen, trends en vooruitzichten op EU-niveau), Europees Parlement, directoraat-generaal Extern Beleid, 
beleidsondersteunende afdeling Externe Betrekkingen, 26 april 2018.
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– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat beperkende EU-maatregelen (beter bekend als sancties) de voorbije 
twee decennia een integraal onderdeel zijn geworden van het EU-instrumentarium op 
het gebied van externe betrekkingen, en dat er momenteel meer dan 40 verschillende 
beperkende maatregelen jegens 34 landen zijn ingesteld, waarmee in veel gevallen 
rechtstreeks uitvoering wordt gegeven aan resoluties van de VN-Veiligheidsraad;

B. overwegende dat de EU naast landspecifieke sancties onlangs ook horizontale 
beperkende maatregelen tegen de verspreiding en het gebruik van chemische wapens 
heeft ingevoerd, alsook specifieke maatregelen ter bestrijding van terrorisme;

C. overwegende dat de bestaande EU-sancties gericht zijn tegen zowel statelijke als niet-
statelijke actoren, zoals Da'esh en Al Qaida;

D. overwegende dat naar schatting twee derde van de op specifieke landen gerichte EU-
sancties zijn opgelegd om de doelstellingen inzake mensenrechten en democratie te 
ondersteunen;

E. overwegende dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft gepleit voor invoering van 
een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (ook wel een 
wereldwijde Magnitski-lijst van de EU genoemd);

F. overwegende dat een aantal landen, waaronder de VS, Canada, Estland, Litouwen en 
het VK, wetgeving hebben vastgesteld die voortbouwt op specifiek op mensenrechten 
gerichte sanctieregelingen; overwegende dat de Amerikaanse wetgeving niet voorziet in 
enige vorm van rechterlijke toetsing;

G. overwegende dat de Nederlandse overheid in november 2018 een debat tussen de EU-
lidstaten op gang heeft gebracht over een gerichte sanctieregeling op EU-niveau voor 
mensenrechtenschendingen en de politieke opportuniteit van een dergelijke regeling; 
overwegende dat de voorbereidende besprekingen hierover binnen de werkgroepen van 
de Raad worden voorgezet;

1. pleit voor de spoedige totstandbrenging van een autonome, flexibele en responsieve 
sanctieregeling op EU-niveau waarmee wereldwijd gerichte sancties kunnen worden 
opgelegd aan personen die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij ernstige 
mensenrechtenschendingen en grof misbruik;

2. is er vast van overtuigd dat een dergelijke regeling een waardevolle aanvulling is op het 
bestaande EU-instrumentarium inzake mensenrechten en buitenlands beleid en dat de 
EU hierdoor op het wereldtoneel een grotere rol kan spelen in verband met 
mensenrechtenkwesties, met name bij de ondersteuning van slachtoffers en 
mensenrechtenverdedigers overal ter wereld;

3. is ervan overtuigd dat een dergelijke regeling doeltreffend zal blijken en het gedrag van 
de personen en entiteiten in kwestie zal beïnvloeden, alsook een afschrikkend effect en 
een symbolische waarde zal hebben, aangezien zij de aandacht zal vestigen op situaties 
waarin activisten van de democratische oppositie en mensenrechtenactivisten in gevaar 
verkeren;
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4. volgt voorzichtig optimistisch de voorbereidende besprekingen die hierover op het 
niveau van de Raad worden gehouden; dringt er bij de VV/HV en haar diensten op aan 
een constructieve en proactieve houding aan te nemen en rekent erop dat zij regelmatig 
verslag uitbrengt bij het Parlement over de voortgang van deze besprekingen;

5. beklemtoont dat het met de regeling mogelijk moet worden beperkende maatregelen op 
te leggen – meer bepaald bevriezing van vermogensbestanddelen en EU-inreisverboden 
– jegens personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor, betrokken zijn bij, 
medeplichtig zijn aan, financiering hebben verstrekt voor of hebben bijgedragen aan de 
planning of aansturing van of het opdracht geven tot ernstige 
mensenrechtenschendingen; verzoekt de Raad grensoverschrijdende schendingen op te 
nemen in het toepassingsgebied van de regeling;

6. hamert erop hoe belangrijk het is dat de regeling in samenhang is met het bestaande EU-
beleid en bestaande landspecifieke en horizontale beperkende maatregelen en hier een 
aanvulling op vormt; dringt er in dit verband op aan dat de nieuwe regeling niet in de 
plaats komt van het mensenrechtenaspect in het toepassingsgebied van de huidige 
landspecifieke maatregelen; is voorts van mening dat eventuele toekomstige behoeften 
in verband met de regeling een aanvulling moeten vormen op het bestaande 
internationale kader inzake sancties en hiermee in samenhang moeten zijn, met name 
wat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreft;

7. onderstreept dat de regeling juridisch sluitend moet zijn en de hoogst mogelijke normen 
in acht moet nemen wat de bescherming en eerbiediging van het recht op een eerlijke 
procesgang van de betrokken personen of entiteiten betreft; dringt er in dit verband op 
aan dat besluiten om personen op de lijst te plaatsen of van de lijst te schrappen 
gebaseerd moeten zijn op duidelijke en precieze criteria, zodat een grondige rechterlijke 
toetsing wordt gewaarborgd;

8. benadrukt dat de strafrechtelijke vervolging van plegers van grove 
mensenrechtenschendingen via nationale of internationale rechtspraak het hoofddoel 
moet blijven van alle inspanningen die de EU en de lidstaten leveren om straffeloosheid 
tegen te gaan; herinnert in dit verband aan de fundamentele verantwoordelijkheid die 
landen hebben om daders ter verantwoording te roepen voor 
mensenrechtenschendingen;

9. waarschuwt dat de politieke legitimiteit van de regeling hoofdzakelijk zal afhangen van 
het vermogen van de Raad om bij de opstelling van lijsten strikt op mensenrechten 
gebaseerde bepalingen te hanteren in plaats van geostrategische of andere bepalingen; 
spoort de Raad in dit verband aan te overwegen om met het oog op de opstelling van 
dergelijke lijsten stemming met gekwalificeerde meerderheid toe te passen;

10. is van mening dat de regeling moet voorzien in sancties jegens personen of entiteiten 
die tot zowel statelijke als niet-statelijke actoren behoren;

11. verwacht dat noteringen in het kader van de regeling in de toekomst op harde bewijzen 
en uitsluitend op informatie uit open bronnen, met inbegrip van door maatschappelijke 
organisaties verstrekte informatie, worden gebaseerd; verwacht tevens dat er een 
duidelijk, rechtstreeks verband bestaat tussen de notering van personen op de lijst en 
hun misdrijven;
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12. is van mening dat de nieuwe regeling gericht moet zijn op daders die rechtstreeks en 
onmiddellijk met de desbetreffende misdrijven in verband staan, zoals personen die 
werkzaam zijn bij de veiligheidsdiensten of het gerechtelijk apparaat, maar dat zij het in 
voorkomend geval ook mogelijk moet maken om personen uit de hoogste bestuurslagen 
op de lijst te plaatsen;

13. is van oordeel dat aan een klein aantal schendingen prioriteit moet worden toegekend, 
zoals rechtstreekse betrokkenheid bij folterpraktijken, gedwongen verdwijning, 
mensensmokkel en politieke detentie; dringt erop aan dat ook personen die bij 
bedrijfsactiviteiten betrokken zijn en rechtstreeks bijdragen tot ernstige 
mensenrechtenschendingen, zoals schendingen als gevolg van wapenakkoorden die 
conflicten aanwakkeren, wijdverbreide landroof of ecocide, in het toepassingsgebied 
van deze sanctieregeling worden opgenomen;

14. verzoekt de lidstaten toe te zien op de correcte tenuitvoerlegging en handhaving van de 
sanctieregeling, zodra deze is vastgesteld; verzoekt de Europese Dienst voor extern 
optreden (EDEO) en de Commissie op hun beurt voldoende passende middelen en 
deskundigheid in te zetten om de tenuitvoerlegging van de nieuwe regeling te kunnen 
monitoren, en om er in het bijzonder op te letten dat burgers zowel in de EU als in de 
betrokken landen worden ingelicht over de sanctielijsten;

15. pleit ervoor het mandaat van de Europese Ombudsman te verruimen met Europese 
sanctieregelingen, waaronder voor mensenrechtenschendingen, of, bij wijze van 
alternatief, met de aanstelling van een speciale ombudsman voor Europese 
sanctieregelingen;

16. staat erop dat het Parlement nauw toezicht houdt op de handelingen van de Raad in het 
kader van de toekomstige regeling, met name wat betreft de vormgeving en aanpassing 
van de noteringscriteria en de aanpassing van de lijsten;

17. brengt hulde aan de niet-aflatende inspanningen van activisten van het maatschappelijk 
middenveld om de invoering van op individuele daders gerichte sancties te bepleiten; 
beveelt aan een adviserend comité op EU-niveau op te richten, bestaande uit 
deskundigen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, dat een rol 
kan spelen bij de lopende besprekingen in de Raad over een toekomstige sanctieregeling 
voor mensenrechtenschendingen; staat erop dat nauwe samenwerking met dit comité in 
alle toekomstige regelingen wordt opgenomen;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de secretaris-generaal van de Raad 
van Europa.


