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B8-0508/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta 

Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa 

(2018/2885(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Saudi-Arabiasta,  

– ottaa huomioon yhteisen julkilausuman, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan 

ja Saksan ulkoministerit antoivat 14. lokakuuta 2018 toimittaja Jamal Khashoggin 

katoamisen jälkeen, 

– ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 17. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman 

Jamal Khashoggin katoamisesta, 

– ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 19. lokakuuta 2018 antaman 

julkilausuman Jamal Khashoggin kuolemasta, 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 20. lokakuuta 2018 

antaman julkilausuman saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin tapausta 

koskevista uusimmista käänteistä, 

– ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan ulkoministerien 

21. lokakuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman Jamal Khashoggin kuolemasta, 

– ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 

halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. toteaa, että saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi katosi mentyään 2. lokakuuta 

2018 Saudi-Arabian konsulaattiin Istanbulissa; 

B. ottaa huomioon Saudi-Arabian yleisen syyttäjän 19. lokakuuta 2018 antaman lausuman, 

jonka mukaan yleisen syyttäjän viraston Saudi-Arabian kansalaisen Jamal bin Ahmad 

Khashoggin katoamistapauksessa suorittamissa alustavissa tutkimuksissa on paljastunut, 

että Khashoggin ja hänen kuningaskunnan Istanbulin-konsulaatissa tapaamiensa 

henkilöiden välillä syntyi riitaa ja tappelu, jossa Khashoggi sai surmansa; 

C. ottaa huomioon Saudi-Arabian yleisen syyttäjän todenneen lisäksi, että se jatkaa 

tapauksen tutkimista selvittämällä pidätettyjen Saudi-Arabian kansalaisten (joita on 18) 
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osuuden ja pyrkii kokoamaan kaikki tosiseikat ja julkistamaan ne, jotta kaikki syylliset 

saadaan vastuuseen tapahtumista ja oikeuden eteen; 

D. ottaa huomioon Saudi-Arabian ulkoministerin 21. lokakuuta antaman lausuman, jonka 

mukaan kyseessä oli luvaton operaatio, jossa asianosaiset ylittivät toimivaltuutensa ja 

vastuunsa, ja että kaikkia murhaan syyllisiä tullaan ehdottomasti rankaisemaan; 

E. ottaa huomioon, että varapuheenjohtaja / korkea edustaja on todennut Jamal 

Khashoggin kuoleman olosuhteista paljastuvien tietojen olevan äärimmäisen 

huolestuttavia; 

F. panee merkille, että Saksan liittokansleri ilmoitti 21. lokakuuta, että Saksa keskeyttää 

toistaiseksi aseiden viennin Saudi-Arabiaan Jamal Khashoggin kuoleman epäselvien 

olosuhteiden vuoksi;  

G. toteaa YK:n vaatineen Turkkia ja Saudi-Arabiaa hoitamaan Jamal Khashoggin 

katoamisen tutkinnan yhteisesti ja että kyseinen tutkinta on käynnissä; toteaa, että 

Saudi-Arabia ja Turkki ovat päässeet sopimukseen tutkijoiden päästämisestä 

Saudi-Arabian hallinnassa oleviin rakennuksiin Istanbulissa; 

H. ottaa huomioon, että Saudi-Arabia ja Turkki ovat molemmat kidutuksen ja muun 

julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n 

yleissopimuksen osapuolia ja siten velvollisia toteuttamaan kaikki toimenpiteet 

estääkseen kidutuksen, tahdonvastaiset katoamiset ja muut vakavat 

ihmisoikeusloukkaukset, tutkimaan näitä rikoksia koskevat epäilyt ja saattamaan 

epäillyt oikeuden eteen; 

I. ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien todenneen julkilausumassaan, että 

toimittajan katoamiseen syylliset on saatettava vastuuseen teostaan; 

J. ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto oli aikeissa neuvotella 

yhteisymmärryspöytäkirjan Saudi-Arabian kanssa; 

1. on järkyttynyt saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin kuolemasta; tuomitsee 

mitä jyrkimmin Jamal Khashoggin surmaamisen; ilmaisee osanottonsa hänen 

omaisilleen ja ystävilleen; 

2. ottaa huomioon Saudi-Arabian yleisen syyttäjän lausunnon, jossa kerrotaan 

pääpiirteittäin alustavien tutkimusten tulokset; korostaa, että totuuden selvittäminen 

perusteellisesti, avoimesti ja uskottavasti edellyttää lisäponnisteluja; pyytää 

suorittamaan perinpohjaisen tutkinnan, jotta eri asianosaisten vastuu voidaan määrittää 

selvästi ja mahdolliset rikoksentekijät saatetaan vastuuseen teoistaan asianmukaisen 

menettelyn mukaisesti; 

3. kannustaa Saudi-Arabian ja Turkin viranomaisia jatkamaan yhteisiä ponnistelujaan, 

jotta saadaan tietää, mitä Jamal Khashoggille todella tapahtui; kehottaa Saudi-Arabian 

viranomaisia tekemään saumatonta yhteistyötä Turkin viranomaisten kanssa; 

4. vaatii Saudi-Arabian viranomaisia tekemään selkoa Turkin viranomaisten havaitseman 

15 miehen ryhmän läsnäolosta ja toiminnasta Saudi-Arabian konsulaatissa 2. lokakuuta 
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2018; 

5. vaatii Turkin viranomaisia luovuttamaan kaikki tiedot, joita niillä on Khashoggin 

käynnistä Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa; 

6. pyytää Turkin viranomaisia ilmoittamaan, onko niillä hallussaan ääni- tai 

videotallenteita, jotka todistavat, että Khashoggia kidutettiin ja että hänet tapettiin 

Saudi-Arabian konsulaatin tiloissa, kuten Washington Post on uutisoinut; 

7. panee merkille, että Saudi-Arabian kansalaisen, joka oli Turkin hallitusmielisissä 

tiedotusvälineissä nimetty yhdeksi Jamal Khashoggin murhasta epäillyksi, kerrotaan 

saaneen surmansa auto-onnettomuudessa Riadissa; 

8. korostaa, että on tärkeää puolustaa sananvapautta ja lehdistönvapautta ja suojella 

toimittajia; 

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkealle edustajalle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Saudi-Arabian 

kuningaskunnan hallitukselle ja Turkin hallitukselle. 


