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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-010694/2015 

aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger) 
Artikel 130 van het Reglement 

Marietje Schaake (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Jean-Luc Schaffhauser (ENF), Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL), Hans-Olaf Henkel (ECR), Helmut Scholz (GUE/NGL), Sophia in 't Veld 

(ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Marc Tarabella (S&D), Gérard Deprez (ALDE), 

Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Nessa Childers (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), 

Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Alyn Smith (Verts/ALE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Jiří 

Pospíšil (PPE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Marian Harkin (ALDE), Julie Ward (S&D), 

Afzal Khan (S&D), Urmas Paet (ALDE), Dietmar Köster (S&D), Tunne Kelam (PPE), Izaskun 

Bilbao Barandica (ALDE), Judith Sargentini (Verts/ALE), Petr Ježek (ALDE), Pavel Telička 

(ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Milan Zver (PPE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Gerben-

Jan Gerbrandy (ALDE), Josef Weidenholzer (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Dita 

Charanzová (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Godelieve 

Quisthoudt-Rowohl (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Patricija Šulin (PPE), Maria Heubuch 

(Verts/ALE), Nedzhmi Ali (ALDE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Elena Valenciano (S&D), 

Marielle de Sarnez (ALDE), Charles Goerens (ALDE), Kati Piri (S&D), Ana Gomes (S&D), Brando 

Benifei (S&D), Michael Gahler (PPE) en Anna Maria Corazza Bildt (PPE) 

Betreft: VP/HR - de zaak van president Omar al-Bashir voor het Internationaal Strafhof 

Op 15 juni 2015 kon de president van Soedan, Omar al-Bashir, Zuid-Afrika na het bijwonen van een 
bijeenkomst van de Afrikaanse Unie verlaten. President al-Bashir wordt door het Internationaal 
Strafhof (ICC) gezocht, omdat hij wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de 
menselijkheid en genocide in het kader van het conflict in de Soedanese regio Darfur. Hoewel Zuid-
Afrika het Statuut van Rome heeft ondertekend, heeft de Zuid-Afrikaanse regering het al lang 
bestaande arrestatiebevel tegen al-Bashir genegeerd. Het was niet voor het eerst dat Omar al-Bashir 
naar andere landen is gereisd die het Statuut van Rome hebben ondertekend, en vervolgens weer kon 
uitreizen. 

Hoe willen de VV/HV en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) deze zaak bij de Zuid-
Afrikaanse autoriteiten aankaarten en hoe willen zij voorkomen dat dit in de toekomst nog eens 
gebeurt?  

Hoe beoordeelt de VV/HV de gevolgen van het niet-arresteren van Omar al-Bashir voor de 
geloofwaardigheid van het ICC en kan dit Hof volgens haar onder deze omstandigheden zijn kerntaak 
uitvoeren, namelijk ervoor zorgen dat oorlogsmisdadigers verantwoording afleggen en berecht 
worden? 

Wat willen de VV/HV en EDEO in algemenere zin ondernemen om de geloofwaardigheid van het ICC 
te versterken, met name in Afrika, waar het verzet tegen het ICC de afgelopen jaren toeneemt en de 
legitimiteit van het ICC met zoveel woorden in twijfel wordt getrokken? 


