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Schriftelijke verklaring over de uitvoer van farmaceutische middelen die in derde 
landen worden gebruikt om doodvonnissen te voltrekken

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, verordening (EG) 
nr.1236/2005 van de Raad, en artikel 2 van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU de wereld voorgaat in het bepleiten van afschaffing van de 
doodstraf,

B. overwegende dat in de Verenigde Staten momenteel een tekort bestaat aan de 
farmaceutische middelen die een aantal staten gebruikt om mensen door middel van een 
dodelijke injectie terecht te stellen,

C. overwegende dat farmaceutische middelen die worden gebruikt voor dodelijke injecties 
momenteel niet voorkomen in Bijlage III bij verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad 
(artikelen voor de uitvoer waarvan vooraf vergunning moet worden aangevraagd), 
waardoor het Europese farmaceutische ondernemingen vrijstaat deze middelen te leveren 
aan derde landen die deze gebruiken bij terechtstellingen,

1. verzoekt de Commissie middelen, met inbegrip van maar niet uitsluitend 
natriumthiopental en pentobarbital, die uit de EU afkomstig zijn en die kunnen worden 
gebruikt voor terechtstellingen in derde landen onmiddellijk op te nemen in Bijlage III van 
verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad;

2. verzoekt de Commissie met klem de bijlagen van genoemde verordening regelmatig te 
controleren en zo nodig te herzien;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de Commissie, de Raad en de parlementen van de lidstaten.


