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Pergunta com pedido de resposta escrita E-003552/2020
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança
Artigo 138.º do Regimento
Brando Benifei (S&D), Evin Incir (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), 
Tanja Fajon (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Marc Angel (S&D), Nora Mebarek (S&D), Pina 
Picierno (S&D), Evelyn Regner (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Eva Kaili (S&D), Milan Brglez 
(S&D), Patrizia Toia (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Dietmar Köster (S&D), Andrea Cozzolino 
(S&D), Sara Cerdas (S&D), Margarida Marques (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Robert Hajšel 
(S&D), Heléne Fritzon (S&D)

Assunto: Situação dos ativistas dos direitos das mulheres na Arábia Saudita

Apesar de algumas melhorias superficiais de menor importância, na Arábia Saudita os direitos das 
mulheres ainda são severamente restringidos. Os ativistas dos direitos das mulheres são 
frequentemente detidos sem acusação. Embora o Governo saudita tenha levantado a interdição de 
condução imposta às mulheres, desde 2018, mais de 30 ativistas, tanto homens como mulheres, 
foram detidos e torturados, muitas vezes sem qualquer acusação formal. Entre elas, Samar Badawi, 
Nassima Al-Sada e Loujain Al-Hathloul, mulheres que lutaram contra o sistema de tutela masculino 
ou ousaram até candidatar-se a eleições. Em março de 2019, a Arábia Saudita foi criticada 
publicamente por 36 dos países membros do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, do qual 
também faz parte, pelo seu fraco registo em termos de direitos humanos. Neste contexto:

1. Está o VP/AR empenhado em instar, a todos os níveis diplomáticos, as autoridades sauditas a 
libertar e a retirar as acusações contra os ativistas dos direitos das mulheres, bem como a pôr 
termo a todas as violações dos direitos humanos, detenções arbitrárias e tortura?

2. Está o VP/AR disposto a exercer pressão sobre as autoridades sauditas no sentido da abolição 
do sistema de tutela masculina e da discriminação contra as mulheres na sociedade saudita?


