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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 op grond van artikel 135 waarin werd gepleit voor het 
opleggen van gerichte sancties aan personen die betrokken zijn bij ernstige 
mensenrechtenschendingen, waaronder zijn resolutie van 19 januari 2017 over de 
situatie in Burundi1, van 25 oktober 2018 over de moord op de journalist Jamal 
Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul2, en van 14 februari 2019 over de 
situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev3, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2017 over corruptie en het effect op de 
mensenrechten in derde landen4,

– gezien zijn resolutie van 12 december 2018 over het jaarverslag 2017 over 
mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter 
zake5,

– 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 Beleid6,

– gezien Besluit (GBVB) 2018/900 van de Raad van 25 juni 2018 tot wijziging van 
Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma7,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 2 februari 2012 betreffende een consistent 
beleid ten aanzien van autoritaire regimes waartegen de EU restrictieve maatregelen 
heeft vastgesteld wanneer deze persoonlijke en commerciële belangen in lidstaten van 
de Unie uitoefenen8,

– gezien zijn resolutie van 4 september 2008 over de evaluatie van sancties van de EU als 

1 PB C 242 van 10.7.2018, blz. 10.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0434.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0115.
4 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 82.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0515.
6 Studie, "Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends 
and prospects at EU level", Europees Parlement, directoraat-generaal Extern Beleid, beleidsondersteunende 
afdeling Externe Betrekkingen, 26 april 2018.
7 PB L 160I van 25.6.2018, blz. 9.
8 PB C 239 E van 20.8.2013, blz. 11.
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deel van optreden en beleid van de EU op het gebied van mensenrechten9,

– gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
27 januari 2014, getiteld "Refusing impunity for the killers of Sergei Magnitsky", en 
haar resolutie van 22 januari 2019, getiteld "Sergei Magnitsky and beyond – fighting 
impunity by targeted sanctions",

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
protocollen daarbij,

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is 
bepaald dat het optreden van de Unie berust en gericht is op de democratie, de 
rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de naleving van de beginselen van het Handvest van de 
Verenigde Naties en het internationaal recht;

B. overwegende dat de EU zich verplicht tot systematische uitvoering van de sancties 
waartoe de VN-Veiligheidsraad uit hoofde van hoofdstuk VII van het VN-Handvest 
heeft besloten, en tegelijkertijd zelfstandig sancties oplegt bij ontstentenis van een 
mandaat van de VN-Veiligheidsraad in die gevallen waar de VN-Veiligheidsraad niet 
de bevoegdheid heeft om actie te ondernemen of daarvan wordt afgehouden door een 
gebrek aan overeenstemming onder zijn leden;

C. overwegende dat EU-sancties een wezenlijk onderdeel zijn gaan uitmaken van het 
instrumentarium van de EU voor externe betrekkingen; overwegende dat sancties de 
afgelopen twintig jaar een wezenlijk onderdeel zijn gaan uitmaken van het 
instrumentarium van de EU voor externe betrekkingen, en dat er momenteel 
40 verschillende beperkende maatregelen van kracht zijn tegen 34 landen; 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;

D. overwegende dat de bestaande EU-sancties gericht zijn tegen zowel statelijke als niet-
statelijke actoren, zoals Islamitische Staat en Al Qaida;

E. overwegende dat de EU wordt verweten dat zij haar sanctiebeleid niet gelijkelijk toepast 
op derde landen waar vergelijkbare mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden;

F. overwegende dat het Europees Parlement herhaaldelijk heeft gepleit voor invoering van 
een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen;

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 

9 PB C 295 E van 4.12.2009, blz. 49.
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mensenrechtenschendingen en de politieke opportuniteit van een dergelijke regeling; 
overwegende dat de voorbereidende besprekingen hierover binnen de werkgroepen van 
de Raad worden voorgezet;

H. overwegende dat gerichte sancties naar verluidt te verkiezen vallen boven algemene 
sancties en tevens doeltreffender zijn, omdat door toepassing van gerichte sancties 
negatieve gevolgen en humanitaire kosten voor de gehele bevolking vermeden worden, 
aangezien gerichte sancties rechtstreeks de personen die verantwoordelijk zijn raken en 
afschrikwekkend werken;

1. veroordeelt met klem alle mensenrechtenschendingen wereldwijd; pleit voor invoering 
van een flexibele sanctieregeling van de EU voor mensenrechtenschendingen 
wereldwijd, waarmee de EU passend kan reageren op ernstige 
mensenrechtenschendingen wereldwijd door alle personen in een hiërarchie die hiervoor 
verantwoordelijk zijn, aan te pakken;

2. is van mening dat de regeling moet voorzien in sancties tegen personen die behoren tot 
zowel statelijke als niet-statelijke actoren;

3. benadrukt dat dit mechanisme het buitenlands beleid van de EU zal versterken en de EU 
meer instrumenten zal geven om mensenrechtenschendingen te bestrijden en te 
voorkomen; dringt er bij de Raad opnieuw op aan de werkzaamheden met betrekking tot 
dit mechanisme onverwijld voort te zetten;

4. pleit voor een regeling die omvattend is en in overeenstemming is met en een 
aanvulling vormt op het bestaande mensenrechtenbeleid en andere beperkende 
maatregelen;

5. benadrukt dat alle EU-lidstaten sancties op dezelfde, consequente manier moeten 
toepassen; is van mening dat indien er bij voortdurende mensenrechtenschendingen 
geen passende maatregelen worden genomen, dit de mensenrechtenstrategie, het 
sanctiebeleid en de geloofwaardigheid van de EU zou ondermijnen; is ervan overtuigd 
dat een geharmoniseerde Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen 
wereldwijd ervoor zal zorgen dat het sanctiebeleid van de EU uniformer wordt, er meer 
transparantie komt, en de rol van de EU als pleitbezorger van de mensenrechten 
wereldwijd wordt versterkt;

6. benadrukt dat gerichte sancties tegen individuele personen toegepast moeten worden op 
basis van het feit dat ernstige mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden; dringt 
er bij de Raad en de Commissie op aan om bij het bepalen van de werkingssfeer van de 
regeling duidelijk vast te stellen en af te bakenen wat wordt verstaan onder ernstige 
mensenrechtenschendingen, en hierbij ook oog te hebben voor grensoverschrijdende 
schendingen en schendingen die verband houden met moedwillige en onomkeerbare 
grootschalige milieuschade; wijst er in dit kader op dat landen die willen profiteren van 
de SAP+-status zich moeten verbinden tot de mensenrechtenverdragen, het Statuut van 
Rome en de belangrijkste Verdragen van Genève;

7. benadrukt dat gerichte sancties onder meer de vorm moeten aannemen van 
visumverboden en de bevriezing van vermogensbestanddelen, en gericht moeten zijn 
tegen de daders van ernstige mensenrechtenschendingen, alsook alle mensen die tot 
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deze schendingen hebben aangezet of aangemoedigd of hierbij hebben geholpen en/of 
medeplichtig zijn, en, in voorkomend geval, hun naaste familieleden;

8. onderstreept dat de criteria die bepalen wie op een sanctielijst komt te staan juridisch 
sluitend, duidelijk en transparant moeten zijn en dat het plaatsen op een sanctielijst moet 
gebeuren op basis van goed gedocumenteerd en overtuigend bewijs, vastgestelde feiten 
en geverifieerde informatie van transparante, betrouwbare en onafhankelijke bronnen; 
benadrukt verder dat het recht van alle door sancties getroffen personen op een eerlijke 
rechtsbedeling, op rechterlijke toetsing en op verhaal zo goed mogelijk moet worden 
beschermd; pleit voor de systematische opname van duidelijke en specifieke criteria en 
een methode voor het opheffen van sancties en het verwijderen van personen van een 
sanctielijst;

9. benadrukt dat gerichte sancties ten doel moeten hebben doeltreffende 
langetermijnresultaten te behalen; dringt er bij de Commissie op aan om, zodra de 
regeling is vastgesteld, regelmatig effectbeoordelingen en evaluaties uit te voeren, en 
plaatsing op en verwijdering uit de sanctielijsten nauwlettend in de gaten te houden; 
dringt erop aan dat het Europees Parlement dit grondig controleert;

10. verzoekt de Commissie voldoende middelen en deskundigheid in te zetten om de 
regeling, zodra deze is vastgesteld, te kunnen versterken en hierop toezicht te houden, 
en om er in het bijzonder op te letten dat burgers worden ingelicht over de sanctielijsten, 
zowel in de EU als in de desbetreffende landen;

11. steunt de inspanningen van activisten uit het maatschappelijk middenveld voor de 
invoering van een dergelijke regeling, en moedigt aan tot debat over het voorstel om 
eventueel een onafhankelijk adviescomité op EU-niveau op te zetten;

12. merkt op dat verschillende lidstaten van de Raad van Europa, waaronder Estland, 
Letland, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten, 
instrumenten hebben aangenomen waarmee hun regeringen gerichte sancties kunnen 
opleggen wanneer zich ernstige mensenrechtenschendingen voordoen;

13. vindt dat overwogen moet worden om het mandaat van de Europese Ombudsman uit te 
breiden tot de Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen wereldwijd;

14. pleit voor multilaterale samenwerking en gecoördineerde acties, samen met de VN, om 
te voorkomen dat sancties worden ontweken en om ervoor te zorgen dat de regeling zo 
goed mogelijk wordt toegepast conform het internationale recht;

15. 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.


