
 

Parlamentti vaatii lopettamaan EU:n aseviennin
Saudi-Arabiaan
 

Euroopan parlamentti kehottaa EU:n jäsenvaltioita yhdessä asettamaan Saudi-Arabia
EU:n laajuiseen asevientikieltoon sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan johdosta.
 
Mepit tuomitsevat jyrkästi Jamal Khashoggin kiduttamisen ja tappamisen Turkissa torstaina
täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassa. Parlamentti vaatii, että toimittajan kuolemaan
liittyvistä olosuhteista suoritetaan riippumaton ja puolueeton kansainvälinen tutkinta,  jotta
saataisiin selville, mitä Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa tapahtui 2.10. Parlamentti
vaatii, että tekijät tuodaan oikeuden eteen.
 
 
Mepit toteavat, että on erittäin epätodennäköistä, että murha olisi tapahtunut Saudi-Arabian
kruununprinssi Muhammad bin Salmanin tietämättä. 
 
 
EU:n laajuinen asevientikielto Saudi-Arabiaan
 
 
Parlamentti  kehottaa jäsenmaita muodostamaan yhteisen kannan lopettaa EU:n asevienti
Saudi-Arabiaan.  Mepit  esitt ivät  samankaltaisen  vaatimuksen  4.10.  hyväksytyssä
päätöslauselmassa  viitaten  Saudi-Arabian  rooli in  Jemenin  sisäll issodassa.  
 
 
Parlamentti vetoaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaan edustajaan Federica
Mogheriniin ja jäsenvaltioihin, jotta nämä olisivat valmiita asettamaan kohdennettuja pakotteita
kuten viisumikieltoja tai jäädyttää varoja, kunhan tapahtumien kulku on selvitetty.
 
 

Lehdistötiedote
25-10-2018 - 15:28
Viitenumero: 20181018IPR16536

• Jamal Khashoggin murhasta on tehtävä riippumaton kansainvälinen tutkinta

• EU-maiden kiellettävä asevienti Saudi-Arabiaan

• Jäsenvaltioiden tulee olla valmiita asettamaan pakotteita kuten viisumikieltoja ja varojen
jäädyttämisiä
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http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180926IPR14408/meps-condemn-attacks-on-civilians-including-children-in-yemen
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20180926IPR14408/meps-condemn-attacks-on-civilians-including-children-in-yemen


Mepi t  myös  kehot tavat  jäsenval t io i ta  tekemään  5.11.  jär jestet tävässä  YK:n
ihmisoikeusneuvoston kokouksessa Genevessä aloitteen, jolla nostettaisiin esiin kysymys
ihmisoikeushistorialtaan  kyseenalaisten  valtioiden,  kuten  Saudi-Arabian,  jäsenyydestä
neuvostossa.
 
 
Taustatietoa
 
 
Ansioitunut sauditoimittaja Jamal Khashoggi on ollut kadoksissa siitä asti, kun hän asioi Saudi-
Arabian  konsulaatissa  Istanbulissa  2.  lokakuuta.  Katoaminen on  johtanut  kansainvälisiin
syytöksiin siitä, että saudiarabialaiset tahot olisivat kiduttaneet ja raa’asti murhanneet hänet
rakennuksen sisällä. Ruumista ei ole vielä löydetty.
 
 
Saudi-Arabia  on  kieltänyt  osallisuutensa  Khashoggin  katoamiseen.  Kansainvälisen
painostuksen  alla  valtio  on  myöntänyt  murhan  tapahtuneen  konsulaatin  tiloissa.  Jamal
Khashoggi  tunnettiin  saudihallinnon  kärkkäänä  kriitikkona.
 
 
Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 325 puolesta, 1 vastaan ja 19 tyhjää.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-saudi-arabia_9503_pk?_package_detail_portlet_PackageDetailPortlet_selectedDate=23%2F10%2F2018
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0383+0+DOC+XML+V0//FI


Euroopan parlamentti tuomitsee sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan ©Hasan Jamali/AP Photos/European Union-EP
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