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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002847/2018 

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

Wajid Khan (S&D), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Alessia 

Maria Mosca (S&D), Javier Nart (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Csaba Sógor (PPE), Theresa Griffin (S&D), 

Urmas Paet (ALDE), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Robert Rochefort (ALDE), Baroness 

Nosheena Mobarik (ECR), Karoline Graswander-Hainz (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), David 

Martin (S&D), Richard Corbett (S&D), Marietje Schaake (ALDE), Ana Gomes (S&D), Clare Moody 

(S&D), Soraya Post (S&D), Bodil Valero (Verts/ALE), Pavel Telička (ALDE), Margrete Auken 

(Verts/ALE), Jude Kirton-Darling (S&D), Julie Ward (S&D), Hilde Vautmans (ALDE), Ismail Ertug 

(S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Sirpa 

Pietikäinen (PPE), Liliana Rodrigues (S&D), José Inácio Faria (PPE) en John Howarth (S&D) 

Betreft: VP/HR - Follow-up van de conclusies van de Raad over Myanmar van 26 februari 2018 
en Besluit 2018/655 van de Raad 

Gezien de wijdverbreide, stelselmatige, ernstige mensenrechtenschendingen door de strijdkrachten 
en veiligheidstroepen van Myanmar/Birma in de deelstaat Rakhine, heeft de Raad Besluit 2018/6551 
aangenomen, waarin een juridisch kader wordt gecreëerd voor gerichte sancties tegen specifieke 
leden van de gewapende strijdkrachten en de grenspolitie van Myanmar. 

De Raad nodigt in zijn conclusies2 Myanmar/Birma uit om te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor 
de vermeende misdaden tegen de menselijkheid, en vraagt dat het land de rechtsmacht van het 
Internationaal Strafhof accepteert, overeenkomstig artikel 12, lid 3, van het Statuut van Rome. In de 
gezamenlijke persmededeling van de vierde mensenrechtendialoog tussen de EU en Myanmar3 staat 
helaas niets over hoe de EU deze kwesties aankaart. 

De pogingen van de regering van Myanmar om de bewijzen te doen verdwijnen, zoals aangetoond 
door Amnesty International4, wijzen op de behoefte aan een onpartijdig, onafhankelijk mechanisme 
(OOM) dat onderzoeken naar vermeende wrede misdaden ondersteunt, en dat gericht is op het 
verzamelen en bewaren van bewijsstukken, zodat deze kunnen opgenomen worden in een centrale 
databank voor internationale strafrechtelijke procedures. 

1. Wat is de tijdslijn voor de invoering van de beperkende maatregelen, met name de opstelling 
van de lijst voor beoogde personen? 

2. Moedigt de VV/HV derde landen, met name Australië, aan om dit voorbeeld te volgen, zoals in 
artikel 11 van het besluit bepaald is? 

3. Welke stappen zijn de EU en de VV/HV van plan te nemen om Myanmar/Birma tot een 
onderzoek naar de verantwoordelijken aan te sporen, en om de oprichting van een OOM te 
ondersteunen? 

                                                      
1  http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0655&qid=1525780037173&from=EN 
2  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6418-2018-INIT/nl/pdf 
3  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/41089/JOINT%20PRESS%20RELEASE:%20Myanmar%20and%20the%20European%20Uni
on%20hold%204th%20Human%20Rights%20Dialogue 

4  https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1680182018ENGLISH.PDF 


