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Rezoluție referitoare la cazul lui Ali Mohammed al-Nimr
(2015/2883(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa anterioară din 12 februarie 2015 referitoare la cazul dlui Raif 
Badawi, Arabia Saudită1 și Rezoluția sa din 11 martie 2014 referitoare la Arabia Saudită, 
la relațiile sale cu UE și la rolul său în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord2,

– având în vedere Orientările Uniunii Europene privind pedeapsa cu moartea, adoptate în 
iunie 1998 și actualizate în aprilie 2013,

– având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU, în special Rezoluția din 18 
decembrie 2014 privind un moratoriu asupra recurgerii la pedeapsa cu moartea 
(A/RES/69/186),

– având în vedere declarațiile din 22 septembrie 2015 făcute de experți ai ONU în domeniul 
drepturilor omului cu privire la cazul lui Ali Mohammed al-Nimr,

– având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante,

– având în vedere articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care 
stipulează că fiecare persoană are dreptul la libertatea de exprimare, precum și articolul 4, 
care interzice tortura,

– având în vedere Orientările Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului, 
adoptate în iunie 2004 și actualizate în decembrie 2008,

– având în vedere Convenția ONU privind drepturile copilului, la care Arabia Saudită este 
parte,

– având în vedere articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și 
articolul 19 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966,

– având în vedere Carta arabă a drepturilor omului, la care Arabia Saudită este parte, în 
special articolul 32 alineatul (1) din aceasta, care garantează dreptul la informație și la 
libertatea de opinie și de exprimare, precum și articolul 8 din aceasta, care interzice tortura 
fizică sau psihologică și tratamentele crude, degradante, umilitoare sau inumane,

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul 
său de procedură,

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0037.
2 Texte adoptate, P7_TA(2014)0207.
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A. întrucât dl Ali Mohammed al-Nimr, care este în vârstă de 21 de ani și nepotul unui 
dizident celebru, a fost condamnat în mai 2015 la pedeapsa capitală, din câte se știe prin 
decapitare urmată de crucificare, de către Curtea Supremă a Arabiei Saudite, pe baza unor 
acuzații de natură penală care includ participarea la acte de instigare la rebeliune, la 
revolte, proteste și furturi, precum și apartenența la o celulă teroristă; întrucât Ali Al-Nimr 
avea sub 18 ani și era, prin urmare, minor la momentul arestării sale în timpul unei 
demonstrații pentru democrație și drepturi egale în Arabia Saudită; întrucât dl Nimr a fost 
condamnat la moarte din cauza protestelor din provincia estică a Arabiei Saudite, 
majoritar șiită; întrucât surse de încredere au afirmat că Ali Al-Nimr a fost torturat și forțat 
să-și semneze confesiunea; întrucât i s-au refuzat orice garanții în ceea ce privește 
organizarea unui proces echitabil, cu respectarea garanțiilor juridice procedurale, în 
conformitate cu dreptul internațional;

B. întrucât condamnarea la moarte a unei persoane care era minoră în momentul comiterii 
faptelor, în situația în care există alegații de tortură, este incompatibilă cu obligațiile 
internaționale ale Arabiei Saudite;

C. întrucât interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor crude, inumane sau 
degradante este inclusă în toate instrumentele internaționale și regionale din domeniul 
drepturilor omului și constituie o normă a dreptului internațional cutumiar care, prin 
urmare, este obligatorie pentru toate statele, indiferent dacă au ratificat sau nu acordurile 
internaționale relevante;

D. întrucât creșterea numărului de condamnări la moarte este strâns legată de hotărârile 
instanței penale specializate a Arabiei Saudite în procese desfășurate împotriva unor 
infracțiuni legate de terorism; întrucât, potrivit unor organizații internaționale din 
domeniul drepturilor omului, între august 2014 și iunie 2015 au avut loc cel puțin 175 de 
execuții în Arabia Saudită;

E. întrucât acest caz este unul dintre multele exemple în care s-au folosit sentințe aspre și 
acte de hărțuire împotriva unor activiști din Arabia Saudită persecutați pentru exprimarea 
opiniilor lor, mai mulți dintre ei fiind condamnați în temeiul unor proceduri ce nu respectă 
normele internaționale privind procesele echitabile, lucru confirmat în iulie 2014 de fostul 
Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului;

F. întrucât articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului stabilește că toate 
persoanele au dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, atât online, cât și offline; 
întrucât acest drept include libertatea de a avea opinii fără vreo ingerință, precum și 
libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și 
independent de frontierele de stat;

G. întrucât ambasadorul Arabiei Saudite la ONU în Geneva, Excelența Sa Faisal bin Hassan 
Trad, a fost numit președinte al unui grup de experți independenți în cadrul Consiliului 
pentru Drepturile Omului al ONU;

H. întrucât deschiderea dialogului dintre Regatul Arabiei Saudite (RAS) și UE pe tema 
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drepturilor omului ar putea fi un pas constructiv pentru consolidarea înțelegerii reciproce 
și pentru promovarea reformelor din țară, inclusiv a reformei sistemului judiciar;

I. întrucât Arabia Saudită este un actor politic și economic influent și important în Orientul 
Mijlociu și în regiunea Africii de Nord,

1. condamnă ferm condamnarea la moarte a lui Ali Mohammed al-Nimr; condamnă din nou 
recurgerea la pedeapsa cu moartea și sprijină cu fermitate introducerea unui moratoriu 
privind pedeapsa cu moartea ca pas către abolirea ei;

2. solicită autorităților Arabiei Saudite, în special Maiestății Sale Salman bin Abdulaziz Al 
Saud, Regele Arabiei Saudite, să oprească execuția lui Ali Mohammed al-Nimr și să-l 
grațieze sau să îi comute pedeapsa; solicită Serviciului European de Acțiune Externă și 
statelor membre să depună toate eforturile și să se folosească de toate instrumentele 
diplomatice de care dispun pentru a opri imediat această execuție;

3. reamintește RAS că este un stat parte la Convenția cu privire la drepturile copilului, care 
interzice strict folosirea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile comise de orice persoană 
cu vârsta aflată sub 18 ani;

4. îndeamnă autoritățile saudite să desființeze instanța penală specializată înființată în 2008 
pentru a judeca cazurile de terorism și utilizată din ce în mai des pentru a aduce în fața 
justiției dizidenți pașnici ca urmare a unor acuzații care par a fi motivate politic și pentru a 
desfășura proceduri care încalcă dreptul fundamental la un proces echitabil;

5. solicită guvernului Arabiei Saudite să asigure efectuarea unei investigații prompte și 
imparțiale a presupuselor acte de tortură și să se asigure că Ali Mohammed al-Nimr 
primește toată asistența medicală de care are nevoie și că are acces periodic la familia sa și 
la avocații săi;

6. reamintește Arabiei Saudite că are obligații pe care și le-a asumat în calitate de membru al 
Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; ia act de faptul că Arabia Saudită a fost 
numită recent în funcția de președinte al unui grup de experți independenți în cadrul 
Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; îndeamnă ferm autorităților saudite să se 
asigure că standardele de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 
țara lor sunt coerente cu deținerea unui asemenea rol internațional;

7. solicită crearea unui mecanism consolidat de dialog între UE și Arabia Saudită pe tema 
drepturilor omului și realizarea unui schimb de experiență în domeniul justiției și cel 
juridic pentru a consolida protecția drepturilor individuale în RAS, în conformitate cu 
procesul de reforme judiciare pe care l-a inițiat; solicită autorităților RAS să depună 
eforturi în vederea realizării reformelor necesare din domeniul drepturilor omului, în 
special a celor legate de limitarea aplicării pedepsei cu moartea și a pedepsei capitale;

8. încurajează Arabia Saudită să semneze și ratifice Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice (PIDCP), care a intrat în vigoare în 1976, al cărui articol 6 
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prevede că „fiecare ființă umană are dreptul inerent la viață”;

9. își exprimă preocupările profunde cu privire la creșterea semnalată a numărului de 
condamnări la moarte în RAS din 2014 și la rata alarmantă cu care hotărârile curții au 
dispus condamnarea la moarte în 2015;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Maiestății Sale Salman 
bin Abdulaziz Al Saud, Regele Arabiei Saudite, guvernului Regatului Arabiei Saudite, 
Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului.


