
 
EP-leden niet bereid tot overeenkomst met China
zolang sancties van kracht blijven
 

Het EP is zeer kritisch over sancties China tegen politici uit Europa en verwerpt alle
gesprekken over ratificatie van de EU-China investeringsovereenkomst zolang deze van
kracht blijven.
 
In  een resolutie  die  donderdag werd  aangenomen heeft  het  Parlement  in  zeer  krachtige
bewoordingen de ongefundeerde en arbitraire  sancties  die  de Chinese regering  onlangs
oplegde aan enkele Europese personen en entiteiten, waaronder vijf  Europarlementariërs,
veroordeeld. De leden verklaren dat de actie van Beijing een aanval op fundamentele vrijheden
is en sporen de Chinese autoriteiten aan om deze volledig ongerechtvaardigde restrictieve
maatregelen op te heffen.
 
 
Gesprekken over de ratificatie van de overeenkomst tussen de EU en China voorlopig
niet mogelijk
 
De resolutie benadrukt dat alle gesprekken in het Europees Parlement over ratificatie van de
brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China, waarover in december 2020 een
principeakkoord werd gesloten, “met goede redenen zijn bevroren” als gevolg van de Chinese
sancties. Goedkeuring van het Europees Parlement is een voorwaarde om het akkoord in
werking te laten treden.
 
De parlementsleden eisen dat China eerst de sancties opheft, voordat de gesprekken over de
overeenkomst kunnen worden voortgezet. Ook herinneren ze de Europese Commissie eraan
dat de mensenrechtensituatie in China, waaronder in Hong Kong, een rol zal spelen in de
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• EP-leden veroordelen ongefundeerde en arbitraire sancties die zijn opgelegd door de
Chinese autoriteiten aan Europese personen en entiteiten

• Gesprekken in het Europees Parlement voor het brede investeringsovereenkomst tussen de
EU en China  “terecht bevroren”

• EP-leden verwelkomen de opname van vier Chinese personen en één entiteit in de
wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten

• Noodzaak om de betrekkingen tussen de EU en China te herijken
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beslissing om de overeenkomst wel of niet goed te keuren. In de resolutie staat echter ook dat
andere handels- en investeringsakkoorden met regionale partners, waaronder Taiwain, niet
mogen worden gegijzeld door de opschorting van de ratificatie van het investeringsakkoord met
China.
 
EU-sancties tegen Bejing en maatregelen voor een nieuw evenwicht in de relaties 
 
Het  parlement  verwelkomt  de  opname door  de  EU van  de  vier  Chinese  personen  in  de
wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten niet alleen vanwege de acties van
Beijng maar ook vanwege hun rol in de ernstige mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren
en leden van andere moslimminderheden in de Chinese regio Xinjiang.
 
De EP-leden roepen ook op tot  een herijking van de relaties tussen de EU en China.  Ze
onderschrijven een serie onafhankelijke maatregelen, zoals de wetgeving tegen de verstorende
effecten van buitenlandse subsidies op de interne markt, een importverbod op goederen die met
dwangarbeid  zijn  vervaardigd  en  een  verbeterde  en  versterkte  EU-verordening  voor  de
screening  van  buitenlandse  investeringen.  De  EU  moet  ook  adequaat  optreden  tegen
cyberdreigingen  en  hybride  aanvallen,  voegen  ze  eraan  toe.
 
Achtergrond
 
De Chinese sancties die in maart werden opgelegd aan verschillende Europese entiteiten en
politieke vertegenwoordigers, waaronder vijf leden van het Europees Parlement en van de
Subcommissie mensenrechten, waren een vergeldende maatregel als antwoord op het besluit
van de EU om restrictieve maatregelen te nemen tegen vier Chinese gezagsdragers vanwege
mensenrechtenschendingen tegen de islamitische Oeigoerse minderheid in de regio Xinjiang.
 
De betreffende parlementsleden zijn Reinhard Bütikofer (De Groenen/EFA, DE), Michael Gahler
(EVP, DE), Raphaël Glucksmann (S&D, FR), Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, BG) en Miriam
Lexmann (EVP, SK).
 
Kijk hier en hier voor meer informatie.
 
Meer informatie
Video van het debat (28.04.2021)
Videoclip: David SASSOLI, EP President, meets with MEPs blacklisted by China in response to
sanctions on alleged human rights abuses in the Xinjiang region: arrivals, roundtable and
statements
Gratis foto’s, video- en audiomateriaal
Commissie buitenlandse zaken
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https://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/96739/REINHARD_BUTIKOFER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/2341/MICHAEL_GAHLER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/204336/MIRIAM_LEXMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/204336/MIRIAM_LEXMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-04-26/4/parliament-to-debate-chinese-sanctions-against-meps
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1863106.shtml
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20210428-17:44:02&playerEndTime=20210428-18:46:15#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/afet/home.html
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(+32) 470 89 04 91
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Koen BLANKENSTIJN
Press Officer in the Netherlands

(+31) 70 31 35 444
(+31) 6 2041 7373
koen.blankenstijn@europarl.europa.eu
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Press officer in Belgium

(+32) 2 28 32 377
(+32) 478 96 00 84
paola.garcia@europarl.europa.eu
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