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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-009098/2016 

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

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR), Petras Auštrevičius (ALDE), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Roberts Zīle (ECR), Ian Duncan (ECR), Urmas Paet (ALDE), 

Daniel Dalton (ECR), Fredrick Federley (ALDE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Merja 

Kyllönen (GUE/NGL), Bas Belder (ECR), Heidi Hautala (Verts/ALE), Ivan Jakovčić (ALDE), Ana 

Gomes (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Kaja Kallas (ALDE), 

Bas Eickhout (Verts/ALE), Javi López (S&D) en Gesine Meissner (ALDE) 

Betreft: VP/HR - Toestemming van de Spaanse regering voor het gebruik van de havenfaciliteiten 
van Ceuta door Russische oorlogsschepen, waarmee de sancties van de EU tegen dat 
laatste land worden ondermijnd, en de mogelijke persoonlijke betrokkenheid hierbij van 
commissaris Arias Cañete 

Zoals reeds aangegeven in schriftelijke vraag E-002298/2016 maakt Rusland sinds 2011 regelmatig 
gebruik van de havenfaciliteiten van Ceuta (die eigendom zijn van de overheidsinstantie Puertos del 
Estado). Sinds het genoemde jaar hebben ten minste 57 Russische marineschepen, waaronder 
torpedobootjagers, fregatten, amfibische aanvalsschepen en zelfs een aanvalsonderzeeboot, de 
Spaanse haven in kwestie aangelopen1, waarmee het EU-beleid ten aanzien van Rusland is 
ondermijnd.  

In oktober 2016 zou opnieuw een Russisch marineschip, dat naar het oostelijke deel van de 
Middellandse Zee onderweg was om daar deel te nemen aan de Russische interventie in de oorlog in 
Syrië, de haven van Ceuta aandoen, maar na grote internationale verontwaardiging ging dit toen niet 
door2. Uit nieuwe onthullingen blijkt dat het bedrijf dat schepen bijtankt mogelijkerwijs banden heeft 
met commissaris Arias Cañete, hetgeen de geloofwaardigheid van de Commissie geen goed doet3. 

Gezien het feit dat de EU ten aanzien van Rusland 'restrictieve maatregelen' heeft genomen in 
verband met de betrokkenheid van dat land bij de burgeroorlog in Oekraïne en de annexatie van de 
Krim, en hetzelfde overweegt in verband met de betrokkenheid van Rusland bij de bombardementen 
op Aleppo, is het antwoord op vraag E-002298/2016 onbevredigend. 

1. Hoe beoordeelt de VV/HV - tegen de achtergrond van de door de Unie aan Rusland opgelegde 
sancties - het gebruik van Ceuta en andere EU-havens door oorlogsschepen van dat land die 
naar Syrië of Oekraïne onderweg zijn? 

2. Waarom heeft de Commissie zich hierover tot nu toe niet uitgesproken? 

3. Is de Commissie op de hoogte van de banden van commissaris Arias Cañete met het bedrijf dat 
zich met het bijtanken bezighoudt? 

                                                      
1  http://thf_media.s3.amazonaws.com/2015/pdf/RussianNavyCeutaVisits.pdf 
2  http://www.huffingtonpost.com/entry/as-aleppo-burns-spain-resupplies-the-russian-

navy_us_5808b794e4b00483d3b5d06a 
3  http://www.vilaweb.cat/noticies/russian-warships-refuel-in-ceuta-with-an-oil-company-linked-to-spanish-eu-

commissioner-miguel-arias-canete%E2%80%A8/ 


