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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Sudan, 

– având în vedere raportul experților în domeniul drepturilor omului, prezentat la 19 mai 

2014 în conformitate cu procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al 

ONU, 

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și Declarația ONU 

asupra eliminării tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie sau 

convingere, 

– având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, 

– având în vedere Acordul de la Cotonou din 2000, 

– având în vedere Orientările UE privind libertatea de religie și de convingere din 2013, 

– având în vedere planul național privind drepturile omului al Sudanului, adoptat în 2013 

și bazat pe principiile universalității și egalității tuturor persoanelor, 

– având în vedere rezoluțiile Adunării Generale a ONU, în special rezoluțiile 62/149 din 

18 decembrie 2007, 63/168 din 18 decembrie 2008, 65/206 din 21 decembrie 2010, 

67/176 din 20 decembrie 2012 și 3/69 din 18 decembrie 2014 referitoare la instituirea 

unui moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea, în care Adunarea Generală 

solicita țărilor în care pedeapsa capitală este încă aplicabilă să instituie un moratoriu 

privind execuțiile, astfel încât această pedeapsă să fie abolită, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 



 

 

A. întrucât pastorul Michael Yat, membru al Bisericii Evanghelice Presbiteriene din 

Sudanul de Sud, a fost reținut de către Serviciul Național de Informații din Sudan 

(NISS) după ce a predicat, cu ocazia unei vizite efectuate în Sudan la 21 decembrie 

2014, la Biserica Evanghelică din nordul orașului Khartoum, care face parte din 

structura organizatorică a Bisericii Evanghelice Presbiteriene din Sudan; întrucât 

pastorul a fost arestat imediat, după încheierea predicii sale, în care a condamnat, 

conform relatărilor, vânzarea controversată a terenurilor și proprietăților care aparțin 

bisericii și tratamentul aplicat creștinilor în Sudan;  

B. întrucât pastorul Peter Yen Reith a fost arestat la 11 ianuarie 2015 după ce a transmis o 

scrisoare Oficiului pentru Probleme Religioase din Sudan, în care solicita informații în 

legătură cu situația pastorului Michael Yat și în legătură cu arestarea acestuia; 

C. întrucât ambii pastori s-au aflat în detenție în regim de izolare până la data de 1 martie 

2015, iar la 4 mai 2015aceștia au fost declarați vinovați de comiterea mai multor 

infracțiuni în conformitate cu Codul penal sudanez din 1991, printre care se numără: 

activități infracționale comune (articolul 21), subminarea sistemului constituțional 

(articolul 51), acte de agresiune împotriva statului (articolul 50), spionaj (articolul 53), 

obținerea sau dezvăluirea prin mijloace ilegitime a unor documente oficiale (articolul 

55), instigarea la ură (articolul 64), perturbarea ordinii publice (articolul 69) și 

blasfemie (articolul 125);  

D. întrucât persoanele care sunt declarate vinovate de comiterea infracțiunilor prevăzute de 

articolele 50 și 53 din Codul penal sudanez prin pronunțarea unui verdict în acest sens 

sunt condamnate la moarte; 

E. întrucât, la 1 iulie 2015, autoritățile sudaneze au distrus o parte din clădirile care fac 

parte din complexul Bisericii Evanghelice Bahri; întrucât Mohamed Mustafa, avocatul 

celor doi pastori arestați, care reprezintă și interesele acestei biserici, precum și pastorul 

Hafez al Bisericii Evanghelice Bahri au reclamat faptul că funcționarul guvernamental a 

luat măsuri pentru distrugerea unei alte părți a complexului, care nu ar fi trebuit să fie 

distrusă; întrucât ambii au fost arestați pentru obstrucționarea misiunii unui funcționar 

public în exercitarea atribuțiilor sale; întrucât funcționarul guvernamental a continuat să 

distrugă acea parte a complexului; 

F. întrucât amenințările împotriva liderilor bisericii, intimidarea comunităților creștine, 

precum și actele de distrugere a proprietăților aparținând bisericii au continuat și au 

devenit tot mai frecvente după secesiunea Sudanului de Sud din 2011; 

G. întrucât 12 fete creștine din regiunea munților Nuba au fost arestate la 25 iunie 2015 la 

ieșirea dintr-o biserică baptistă fiind acuzate că sunt îmbrăcate indecent; întrucât două 

dintre fete au fost eliberate fără a fi puse sub acuzare în ziua următoare iar celelalte 10 

au fost eliberate pe cauțiune; 

H. întrucât tinerele creștine vor trebui să compară în fața unei instanțe, fiind puse sub 

acuzare în temeiul articolului 152 din Codul Penal sudanez care sună așa: „Persoana 

care comite o faptă indecentă într-un loc public sau un act care contravine moralei 

publice sau care poartă o vestimentație obscenă sau care contravine moralei publice sau 

lezează sentimentele comunității primește ca pedeapsă până la 40 de lovituri de bici sau 

o amendă sau ambele”; 



 

 

I. întrucât Carta africană a drepturilor omului și popoarelor, ratificată de Sudan, include 

prevederi privind dreptul la viață și interzicerea torturii și a tratamentelor și pedepselor 

crude, inumane și degradante, dar întrucât pedeapsa cu moartea, precum și flagelarea, 

amputarea și alte forme ale pedepselor corporale încă se mai practică în această țară 

pentru mai multe infracțiuni penale; 

J. întrucât instituirea unui moratoriu universal privind aplicarea pedepsei cu moartea, în 

vederea abolirii complete a acesteia, trebuie să rămână unul dintre principalele obiective 

ale comunității internaționale, după cum a reamintit Adunarea Generală a ONU la 18 

decembrie 2014, 

1. solicită autorităților sudaneze să revoce toate acuzațiile aduse pastorilor Michael Yat și 

Peter Yen Reith și să dispună eliberarea imediată și necondiționată a acestora; solicită 

guvernului sudanez să garanteze faptul că, până la eliberarea lor, cei doi pastori nu sunt 

supuși torturii sau altor rele tratamente și că integritatea lor fizică și psihică este 

protejată în mod corespunzător; 

2. solicită Delegației UE în Sudan să monitorizeze procedurile judiciare aflate în 

desfășurare în cazul celor doi pastori și să le ofere asistență acestora; invită UE să își 

asume o poziție de lider, acționând pentru a aduce la cunoștința publicului și a 

condamna încălcările grave și generalizate ale drepturilor omului și ale legislației 

umanitare internaționale din această țară; 

3. reamintește autorităților sudaneze faptul că le revine obligația de a proteja, la nivel 

național și internațional, libertatea religioasă și a convingerilor; reafirmă faptul că 

libertatea religioasă și libertatea de conștiință sau a convingerilor sunt un drept universal 

al omului, care trebuie protejat oriunde și pentru fiecare persoană; condamnă ferm toate 

formele de violență și de intimidare care împiedică dreptul de a avea sau de a nu avea o 

religie sau de a adopta o religie potrivit propriei alegeri, inclusiv folosirea amenințărilor, 

a forței fizice sau a sancțiunilor penale pentru a obliga credincioșii sau necredincioșii să 

renunțe la religia lor sau să se convertească;  

4. condamnă arestarea a celor 12 fete creștine; solicită guvernului Sudanului să înceteze 

acțiunile judiciare împotriva celor 10 fete și să retragă acuzațiile împotriva lor;  

5. invită guvernul sudanez să abroge toate actele legislative care impun diferite forme de 

discriminare pe criterii religioase și să asigure protejarea identității tuturor grupurilor 

minoritare, precum și a tuturor confesiunilor;  

6. condamnă hărțuirea creștinilor și imixtiunea în afacerile interne ale bisericii; îndeamnă 

guvernul sudanez să pună capăt acestor activități; invită autoritățile din Sudan să abroge 

legile referitoare la apostazie și să pună capăt acțiunilor de închidere a bisericilor și a 

altor lăcașe de cult; 

7. solicită guvernului sudanez să realizeze o reformă a sistemului juridic al țării, în 

conformitate cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, cu scopul de 

a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale omului și de a asigura, pentru fiecare 

persoană în parte, protecția drepturilor omului, acordând o atenție specială problemei 

discriminării împotriva femeilor, a minorităților religioase și a grupurilor dezavantajate;  

8. reiterează poziția sa de condamnare a pedepsei cu moartea în toate circumstanțele, 



 

 

reamintind faptul că este necesar să se introducă un moratoriu global în vederea abolirii 

acestei pedepse; invită guvernul sudanez, în concluzie, să abolească pedeapsa cu 

moartea, precum și practica flagelării, care este încă în vigoare, și să comute toate 

condamnările existente în ceea ce privește pedeapsa capitală; 

9. este profund îngrijorat de intensificarea reprimării membrilor opoziției; denunță cu 

fermitate decizia tribunalului din Oumdourman din 6 iulie 2015 privind condamnarea 

lui Mastour Ahmed Mohamed, vicepreședinte al Partidului Congresului și a altor doi 

conducători ai acestuia, Assem Omar și Ibrahim Mohamend, la flagelare cu executare 

imediată, prin aplicarea a 20 de lovituri de bici; își exprimă sprijinul pentru eforturile 

depuse de organizațiile internaționale, în special de ONU, UE, Uniunea Africană și de 

către troica (Norvegia, Marea Britanie și SUA) pentru a ajunge la o soluție negociată 

privind situația din Sudan și a acorda asistență societății civile și partidelor din opoziție 

în demersurile lor de promovare a unui proces de pace incluziv; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, 

guvernului Republicii Sudan, Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației 

Națiunilor Unite, co-președinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și 

Parlamentului Pan-African. 


