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B8-0500/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi 

no consulado da Arábia Saudita em Istambul 

(2018/2885(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Arábia Saudita, nomeadamente a 

de 31 de maio de 2018 sobre a situação dos defensores dos direitos das mulheres na 

Arábia Saudita1, a de 11 de março de 2014 sobre a Arábia Saudita, as suas relações com 

a UE e o seu papel no Médio Oriente e no Norte de África2, a de 12 fevereiro de 2015, 

sobre o caso de Raif Badawi, na Arábia Saudita3, e a de 8 outubro de 2015, sobre o caso 

de Ali Mohammed al-Nimr4, 

– Tendo em conta a atribuição, em 2015, do Prémio Sakharov para a Liberdade de 

Pensamento ao bloguista saudita Raif Badawi, 

– Tendo em conta as observações da VP/AR, Federica Mogherini, em 9 e 15 de outubro 

de 2018 e a sua declaração de 20 de outubro de 2018; 

– Tendo em conta a declaração, de 19 de outubro de 2018 do porta-voz do 

Secretário-Geral das Nações Unidas, 

– Tendo em conta a declaração, de 16 de outubro de 2018, da Alta Comissária das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que insta a Arábia Saudita a 

revelar todas as informações de que dispõe sobre o desaparecimento de Jamal 

Khashoggi, 

– Tendo em conta a declaração, de 19 de outubro de 2018, do presidente do Grupo de 

Trabalho das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, Dante Pesce, 

– Tendo em conta a declaração, de 9 de outubro de 2018, dos peritos das Nações Unidas, 

exigindo uma investigação sobre o desaparecimento do jornalista saudita Jamal 

Khashoggi em Istambul, 

– Tendo em conta a declaração, de 18 de outubro de 2018, dos peritos das Nações Unidas, 

manifestando a sua profunda preocupação com a «nova prática» de sequestros com o 

patrocínio do Estado; 

– Tendo em conta que a Arábia Saudita é membro do Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, 

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou 

                                                 
1 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0232. 
2 JO C 378 de 9.11.2017, p. 64. 
3 JO C 310 de 25.8.2016, p. 29. 
4 JO C 349 de 17.10.2017, p. 34. 
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Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 

– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que, em 2 de outubro de Jamal Khashoggi, entrou no consulado da Arábia 

Saudita em Istambul, mas que não existe qualquer registo indicando que tenha saído do 

edifício; 

B. Considerando que, em 2 de outubro, quinze funcionários do Estado saudita viajaram de 

avião de Riade para Istambul e partiram ao fim desse mesmo dia;  considerando que a 

maioria deles foi identificada como tendo estreitos laços com Mohammad Bin Salman 

Al Saud, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, incluindo o seu corpo de segurança 

pessoal e um médico legista que ocupa um cargo superior no Ministério saudita do 

Interior; considerando que foi pedido aos funcionários turcos que trabalham para o 

consulado saudita que tirassem férias no dia em que Khashoggi desapareceu; 

C. Considerando que só duas semanas depois do desaparecimento de Khashoggi uma 

equipa forense turca foi autorizada a fazer buscas no consulado da Arábia Saudita e no 

local de residência do cônsul-geral da Arábia Saudita, Mohammed al-Otaibi; 

considerando que uma equipa de limpeza foi fotografada a entrar no consulado 

«carregando baldes, esfregonas e o que pareciam ser embalagens de um produto de 

limpeza» algumas horas antes da entrada da equipa forense turca no consulado da 

Arábia Saudita; 

D. Considerando que as autoridades sauditas confirmaram o assassinato de Jamal 

Khashoggi no consulado da Arábia Saudita, após terem, durante duas semanas, insistido 

em que este tinha abandonado o consulado em liberdade após uma breve visita; 

considerando que, de acordo com a informação tornada pública até agora, tudo aponta 

para um assassinato com o patrocínio do Estado; considerando que o controlo absoluto 

exercido por Mohammad Bin Salman Al Saud sobre os serviços de segurança torna 

altamente improvável que uma operação tivesse sido conduzida sem o seu 

conhecimento; 

E. Considerando que estas graves alegações suscitaram indignação a nível internacional; 

considerando que várias organizações dos meios de comunicação social de grande 

visibilidade – nomeadamente a CNN, o Financial Times e o The New York Times – e 

convidados internacionais de alto nível cancelaram a sua participação na Iniciativa de 

Investimento Futuro, também conhecida por «Davos no deserto», que deverá ter lugar 

em Riade, entre 23 e 25 de outubro; 

F. Considerando que o regime saudita lançou uma campanha internacional de relações 

públicas de grande envergadura, a fim de retratar o príncipe herdeiro Mohammad bin 

Salman como motor da modernização do país; considerando que várias empresas de 

lóbi deixaram de representar a Arábia Saudita após o desaparecimento e o alegado 

assassinato de Jamal Khashoggi; 
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G. Considerando que o assassinato de Jamal Khashoggi pode estar relacionado com a 

crítica às políticas sauditas tecida por este nos últimos anos; considerando que o anúncio 

da realização de reformas sociais sob a égide do príncipe herdeiro Mohammad bin 

Salman enquanto parte integrante da sua tão aplaudida «Visão 2030» foi, 

paradoxalmente, acompanhado de uma crescente repressão dos defensores dos direitos 

humanos, jornalistas e advogados, que estão a ser objeto de detenções, ameaças de ação 

penal e outras formas de intimidação; considerando que, desde maio de 2018, foram 

detidos vários defensores dos direitos das mulheres, conhecidos pela sua campanha 

contra a proibição de conduzir imposta às mulheres e a favor da abolição do sistema de 

tutela masculina; 

H. Considerando que o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Desaparecimentos 

Forçados e Involuntários manifestou a sua indignação com a nova e preocupante prática 

de sequestros extraterritoriais através de operações encobertas que visam pessoas que se 

encontram em países estrangeiros; 

I. Considerando que a ação específica levada a cabo contra Jamal Khashoggi no 

consulado da Arábia Saudita em Istambul constitui uma violação flagrante da 

Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 24 de abril de 1963; considerando 

que o artigo 41.º da mesma convenção estabelece que a imunidade diplomática pode ser 

anulada em caso de «crime grave»; 

J. Considerando que a Arábia Saudita ocupa o 169.º lugar entre 180 países no Índice 

Mundial da Liberdade de Imprensa de 2018 dos Repórteres Sem Fronteiras e consta da 

lista dos «inimigos da Internet» desta organização não governamental; considerando 

que, embora a Internet seja amplamente utilizada na Arábia Saudita e o país conte com 

o maior número de utilizadores ativos do Twitter na região, a Internet é alvo de uma 

forte censura, há milhares de sítios Web bloqueados e a criação de novos blogues e 

sítios Web requer uma licença do Ministério da Informação; considerando que Raif 

Badawi, laureado do Prémio Sakharov, ainda está preso apenas por ter expressado 

pacificamente os seus pontos de vista; 

K. Considerando que a maior parte dos 16 706 civis que morreram no Iémen foram vítimas 

da brutalidade da coligação liderada pela Arábia Saudita; considerando que o grupo de 

destacados peritos internacionais e regionais das Nações Unidas sobre o Iémen concluiu 

que, em agosto de 2018, a Arábia Saudita cometeu atos que podem configurar crimes de 

guerra, incluindo maus tratos e tortura, bem como a utilização de bombas, foguetes e 

munições de dispersão, para atingir alvos civis, nomeadamente casamentos, autocarros 

escolares, instalações médicas e zonas residenciais; 

L. Considerando que a Arábia Saudita é um dos cinco países do mundo em que se regista o 

maior número de execuções; 

1. Condena com veemência o desaparecimento forçado e o assassinato de Jamal 

Khashoggi no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, em 2 de outubro de 2018; 

recorda às autoridades sauditas que a prática sistemática de desaparecimentos forçados 

constitui um crime contra a humanidade; 

2. Solicita que seja lançado um inquérito internacional independente sobre o 

desaparecimento e a execução extrajudicial de Jamal Khashoggi; insta, neste contexto, o 
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Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, a criar uma equipa específica 

com grande experiência em inquéritos internacionais, a fim de garantir que seja 

estabelecida total clareza sobre os acontecimentos em torno do desaparecimento de 

Jamal Khashoggi, e a elaborar um relatório público com as suas conclusões e 

recomendações, de molde a assegurar que os culpados sejam levados a tribunal;  exorta 

a Arábia Saudita e a Turquia a cooperarem plenamente no inquérito, transmitindo todos 

os elementos de prova de que possam dispor, a fim de permitir uma investigação 

transparente, célere e eficaz; 

3. Insta a Arábia Saudita a deixar imediatamente de conceder a todas as instalações e 

funcionários pertinentes proteção diplomática, tal como prevista pela Convenção de 

Viena sobre Relações Consulares, de 1963,  nomeadamente a respetiva inviolabilidade e 

imunidade, a fim de permitir a realização de uma investigação transparente do 

assassinato de Jamal Khashoggi; solicita à VP/AR que proceda a uma avaliação do risco 

de as autoridades sauditas utilizarem de forma abusiva a imunidade diplomática para 

atacarem vozes da oposição saudita residentes na UE, e que apresente ao Parlamento 

um relatório sobre as suas conclusões; 

4. Insta o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) a começar a elaborar uma «lista 

de Khashoggi», por forma a permitir que sejam lançadas medidas específicas, 

nomeadamente a proibição de emissão de vistos e o congelamento de bens, que visem 

os indivíduos direta ou indiretamente responsáveis pelo desaparecimento e assassinato 

de Jamal Khashoggi; insta a VP/AR, a UE e os seus Estados-Membros a adotarem uma 

posição pública firme no que diz respeito ao assassinato de Jamal Khashoggi; 

5. Condena o facto de empresas de relações públicas estrangeiras participarem na 

representação da Arábia Saudita e na promoção da imagem pública deste país; 

manifesta a sua surpresa pelo facto de não haver entradas relativas à Arábia Saudita no 

Registo de Transparência da UE e solicita à Comissão e ao Parlamento que analisem 

esta questão; insta as empresas de lóbi que ainda não o fizeram a deixarem de 

representar a Arábia Saudita; apela às diferentes empresas de lóbi da UE para que se 

comprometam a recusar representar todo e qualquer regime responsável por constantes 

violações dos direitos humanos ou pela perseguição dos defensores dos direitos 

humanos; 

6. Congratula-se com a decisão tomada por um certo número de funcionários da 

administração pública europeia e por quadros de empresas, que, em reação ao 

desaparecimento de Jamal Khashoggi, cancelaram a sua participação na conferência 

sobre a Iniciativa de Investimento Futuro, em Riade; apela a um boicote total a este 

evento, inclusivamente pelo Diretor Executivo da Siemens;  

7. Relembra ao regime saudita que, enquanto parte da Convenção das Nações Unidas 

contra a Tortura, a Arábia Saudita é obrigada a tomar todas as medidas necessárias para 

prevenir a tortura, os desaparecimentos forçados e outras violações graves dos direitos 

humanos, a investigar as alegações de atos que configurem estes crimes e a fazer 

comparecer perante a justiça os suspeitos de os terem cometido; 

8. Lamenta os importantes acordos de venda de armas concluídos por Estados-Membros 

da UE, nomeadamente a Espanha, a França, a Alemanha, a Bélgica e o Reino Unido, 

com a Arábia Saudita, que não são conformes com a posição comum da UE, 
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juridicamente vinculativa, sobre as exportação de armas1, mormente com o critério n.º 2 

relativo ao respeito pelos direitos humanos no país destinatário final e a observância do 

direito humanitário internacional por parte desse país, direitos esses que estão 

claramente a ser minados pela guerra travada pela Arábia Saudita no Iémen; apela mais 

uma vez a uma proibição da exportação, venda, atualização e manutenção, a nível da 

UE, de qualquer tipo de equipamento de segurança destinado à Arábia Saudita e que 

possa ser utilizado para fins de repressão; salienta que uma tal proibição deve abranger 

a tecnologia de cibervigilância, tal como estabelecido pela posição do Parlamento 

Europeu, de 17 de janeiro de 2018, sobre a proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que cria um regime da União de controlo das exportações, 

transferências, corretagem, assistência técnica e trânsito de produtos de dupla 

utilização2; convida a Alta Representante a apresentar um relatório sobre o estado atual 

da cooperação militar e em matéria de segurança dos Estados-Membros da UE com as 

autoridades sauditas; 

9. Insta a UE a apresentar uma resolução sobre a situação dos defensores dos direitos 

humanos na Arábia Saudita na próxima sessão do Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, que deverá, nomeadamente, apelar à designação de um relator especial 

das Nações Unidas para a Arábia Saudita, em consonância com os outros procedimentos 

especiais do CDH estabelecidos para as situações mais graves em termos de direitos 

humanos a nível mundial; insta a UE a tomar a iniciativa no próximo Conselho dos 

Direitos Humanos de levantar a questão da participação no mesmo de Estados que têm 

historiais em matéria de direitos humanos profundamente questionáveis; lamenta que 

vários Estados-Membros da UE tenham votado a favor da adesão da Arábia Saudita ao 

CDH das Nações Unidas; 

10. Apoia fortemente a iniciativa de criar um regime de sanções mundial em matéria de 

direitos humanos da UE contra os transgressores dos direitos humanos a nível mundial, 

o que implicaria visar determinadas pessoas através, nomeadamente, de proibições de 

vistos e congelamento de bens; espera que a conferência organizada pelas autoridades 

neerlandesas, prevista para novembro na Haia, apresente resultados concretos com vista 

ao lançamento da iniciativa e incentiva os Estados-Membros e o SEAE a apoiarem 

plenamente esta proposta; 

11. Insta o SEAE e os Estados-Membros a elaborarem uma estratégia ambiciosa e adaptada 

de apoio à sociedade civil e aos defensores dos direitos humanos na Arábia Saudita; 

apela à União Europeia para que inscreva um debate sobre direitos humanos como um 

ponto permanente da ordem do dia da cimeira anual entre a UE e o Conselho de 

Cooperação do Golfo; 

12. Exorta as autoridades sauditas a porem termo a qualquer nova sessão de flagelação de 

Raif Badawi e a procederem à sua libertação imediata e incondicional, pois é 

considerado um prisioneiro de consciência detido e condenado apenas por exercer o seu 

direito à liberdade de expressão; insta a VP/AR, a UE e os seus Estados-Membros a 

levantarem esta questão em todos os contactos que mantiverem com as autoridades 

                                                 
1 Posição Comum 2008/944/PESC do Conselho, de 8 de dezembro de 2008, que define regras comuns aplicáveis 

ao controlo das exportações de tecnologia e equipamento militares (JO L 335 de 13.12.2008, p. 99). 
2 Textos Aprovados, P8_TA(2018)0006. 
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sauditas; recomenda – tendo em conta que não foram registados progressos no sentido 

da libertação de Raif Badawi desde que foi galardoado com o Prémio Sakharov – o 

envio de uma missão ad hoc a Riade para abordar este assunto diretamente com as 

autoridades sauditas; 

13. Condena o assédio das autoridades sauditas aos ativistas, advogados, jornalistas, 

escritores e bloguistas defensores dos direitos humanos, dentro e fora do país, e insiste 

em que elas tomem as medidas necessárias para que todos possam exercer livremente os 

seus direitos sem qualquer assédio judicial nem outras represálias; 

14. Insta o Governo da Arábia Saudita a libertar, imediata e incondicionalmente, todos os 

defensores dos direitos humanos, nomeadamente os defensores dos direitos das 

mulheres que advogam a revogação da proibição de conduzir imposta às mulheres e a 

abolição do sistema de tutela masculina, bem como todos os outros prisioneiros de 

consciência, detidos e condenados apenas por exercerem o seu direito à liberdade de 

expressão; 

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu para a Ação Externa, ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas, à Alta Comissária das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, S.M. o Rei 

Salman bin Abdulaziz Al Saud, ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud, 

ao Governo do Reino da Arábia Saudita e ao Governo dos Estados Unidos da América. 

 


