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Frågor för skriftligt besvarande E-010694/2015 

till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten) 
Artikel 130 i arbetsordningen 

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) och Anna Maria Corazza Bildt (PPE) 

Angående: VP/HR - President Omar al-Bashirs fall inför Internationella brottmålsdomstolen  

Den 15 juni 2015 kunde Sudans president Omar al-Bashir lämna Sydafrika efter att där ha deltagit i 
Afrikanska unionens möte. President al-Bashir är efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 
på grund av krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten and folkmord i samband med konflikten i 
Darfurregionen i Sudan. Trots att Sydafrika undertecknat Romstadgan, vägrade dess regering att 
hörsamma den arresteringsorder mot Omar al-Bashir som varit i kraft sedan länge. Det är inte första 
gången Omar al-Bashir rest till ett land som undertecknat Romstadgan, men som trots det tillåtit att 
han lämnat landet. 

På vilket sätt kommer den höga representanten/vice ordföranden och Europeiska utrikestjänsten att ta 
upp detta fall med de sydafrikanska myndigheterna och försäkra sig om att något liknande inte 
upprepas? 

Hur tror den höga representanten/vice ordföranden att underlåtenheten att gripa Omar al-Bashir 
påverkar ICC:s trovärdighet och dess förmåga att genomföra sin synnerligen viktiga uppgift att utkräva 
ansvarsskyldighet av krigsförbrytare och ställa dem inför rätta? 

Hur ämnar den höga representanten/vice ordföranden och Europeiska utrikestjänsten mer allmänt gå 
vidare för att stärka ICC:s trovärdighet, särskilt i Afrika där motståndet mot ICC har blivit allt större 
under de senaste åren och ICC:s legitimitet aktivt ifrågasatts? 


