
RC\1075202SV.doc PE568.484v01-00 }
PE568.491v01-00 }
PE568.509v01-00 }
PE568.512v01-00 }
PE568.513v01-00 }
PE568.515v01-00 }
PE568.517v01-00 }
PE568.519v01-00 } RC1

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Plenarhandling

B8-0997/2015 } 
B8-1004/2015 } 
B8-1022/2015 } 
B8-1025/2015 } 
B8-1026/2015 } 
B8-1028/2015 } 
B8-1030/2015 } 
B8-1032/2015 } RC1

7.10.2015

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL 
RESOLUTION
i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ENF (B8-0997/2015)
ECR (B8-1004/2015)
ALDE (B8-1022/2015)
EFDD (B8-1025/2015)
S&D (B8-1026/2015)
EPP (B8-1028/2015)
GUE/NGL (B8-1030/2015)
Verts/ALE (B8-1032/2015)

om fallet Ali Mohammed al-Nimr
(2015/2883(RSP))

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Santiago Fisas 
Ayxelà, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, 
Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, 
Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara 



RC\1075202SV.doc PE568.484v01-00 }
PE568.491v01-00 }
PE568.509v01-00 }
PE568.512v01-00 }
PE568.513v01-00 }
PE568.515v01-00 }
PE568.517v01-00 }
PE568.519v01-00 } RC1

SV

Kudrycka, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, 
Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan 
Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, 
Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole 
Mănescu, Lara Comi, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, 
Roberta Metsola, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić
för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, 
Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija 
Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul 
Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, 
Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, 
Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal 
Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, 
Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Richard Howitt, Cătălin Sorin 
Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra 
Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna 
Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria 
Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier 
Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, 
Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero 
Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, 
Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano 
Zoffoli
för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Ulrike 
Trebesius, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Angel 
Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus 
Pretzell, Beatrix von Storch, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek
för ECR-gruppen
Frédérique Ries, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, 
Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan 
Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo 
Vajgl, Pavel Telička, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, 
Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick 
Federley, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, 
Javier Nart, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van 
Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas 
Mazuronis, Petr Ježek
för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora 
Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Kostas 



RC\1075202SV.doc PE568.484v01-00 }
PE568.491v01-00 }
PE568.509v01-00 }
PE568.512v01-00 }
PE568.513v01-00 }
PE568.515v01-00 }
PE568.517v01-00 }
PE568.519v01-00 } RC1

SV

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 
Caldentey
för GUE/NGL-gruppen
Bronis Ropė
för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
för EFDD-gruppen
Aymeric Chauprade
för ECR-gruppen



RC\1075202SV.doc PE568.484v01-00 }
PE568.491v01-00 }
PE568.509v01-00 }
PE568.512v01-00 }
PE568.513v01-00 }
PE568.515v01-00 }
PE568.517v01-00 }
PE568.519v01-00 } RC1

SV

Europaparlamentes resolution om fallet Ali Mohammed al-Nimr
(2015/2883(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 12 februari 2015 om fallet Raif 
Badawi, Saudiarabien1 och av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med 
EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika2,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet, vilka antogs i juni 1998 och 
uppdaterades i april 2013,

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner, särskilt resolutionen av den 
18 december 2014 om ett moratorium för dödsstraffet (A/RES/69/186),

– med beaktande av uttalandet av den 22 september 2015 av FN:s människorättsexperter om 
fallet Ali Mohammed al-Nimr,

– med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning,

– med beaktande av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, där det föreskrivs att var och en har rätt till yttrandefrihet, och av artikel 4, 
som förbjuder tortyr,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om försvarare av de mänskliga rättigheterna, vilka 
antogs i juni 2004 och sågs över 2008,

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, som Saudiarabien är part i,

– med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
från 1948 och artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter från 1966,

– med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som Saudiarabien är part i, 
särskilt artikel 32.1 som garanterar rätten till information samt åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet, och artikel 8 som förbjuder fysisk eller psykisk tortyr och grym, 
förnedrande, förödmjukande eller omänsklig behandling,

– med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Tjugoettårige Ali Mohammed al-Nimr, som är brorson till en framträdande oliktänkare, 
ådömdes i maj 2015 av Saudiarabiens högsta domstol dödsstraff, som enligt utsago ska 

1 Antagna texter, P8_TA(2015)0037.
2 Antagna texter, P7_TA(2014)0207.
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verkställas genom halshuggning och därefter följas av korsfästelse. Bland åtalspunkterna 
mot honom märks omstörtande verksamhet, upplopp, protester, rån och medlemskap i en 
terroristgrupp. Vid den tidpunkt då Ali al-Nimr greps då han demonstrerade för demokrati 
och lika rättigheter i Saudiarabien hade han ännu inte fyllt 18 år, vilket innebar att han 
fortfarande var underårig. Han dömdes till döden med anledning av protester i 
Saudiarabiens östra provins, där befolkningen huvudsakligen består av shiamuslimer. 
Det hävdas från trovärdigt håll att Ali al-Nimr blev torterad och tvingades underteckna sin 
bekännelse. Han har inte fått några som helst garantier, vare sig för en säker rättegång 
eller för korrekt rättsprocess i enlighet med internationell rätt. 

B. Att någon döms till döden för ett brott han begått när han ännu var ett barn, och efter 
påståenden om tortyr, det är oförenligt med Saudiarabiens internationella förpliktelser.

C. Förbudet mot tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff finns 
med i alla internationella och regionala instrument för de mänskliga rättigheterna och 
utgör en regel i internationell sedvanerätt, som alltså är bindande för alla stater, antingen 
de undertecknat de relevanta internationella överenskommelserna eller inte.

D. Ökningen av antalet dödsdomar står i nära samband med utslagen från Saudiarabiens 
särskilda brottmålsdomstol i rättegångar mot terroristrelaterade brott. Enligt 
internationella människorättsorganisationer utfördes minst 175 avrättningar i Saudiarabien 
mellan augusti 2014 och juni 2015.

E. Detta fall är ett av många fall där hårda domar har avkunnats mot saudiska aktivister som 
trakasseras och förföljs för att de uttryckt sina åsikter. Flera av dem har dömts enligt 
förfaranden som inte lever upp till internationella normer för rättvisa rättegångar, vilket 
bekräftades av FN:s f.d. högkommissarie för mänskliga rättigheter i juli 2014.

F. I artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna står det att envar 
har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, och denna rättighet gäller både på internet och 
utanför det. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och 
frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags 
uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

G. Saudiarabiens FN-ambassadör i Genève, H.E. Faisal bin Hassan Trad, har utnämnts till 
ordförande för en panel av oberoende experter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter.

H. Om det inleddes en dialog om mänskliga rättigheter mellan Konungariket Saudiarabien 
och EU skulle detta kunna bli ett konstruktivt steg för att förbättra den ömsesidiga 
förståelsen och främja reformer i landet, bland annat en reform av rättsväsendet.

I. Saudiarabien är en inflytelserik och viktig politisk och ekonomisk aktör i regionen 
Mellanöstern och Nordafrika.
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1. Europaparlamentet fördömer skarpt dödsdomen mot Ali Mohammed al-Nimr. Parlamentet 
fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt starka stöd till att det införs 
ett moratorium som ett steg på väg mot dess avskaffande.

2. Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter, och framför allt Hans Majestät 
Saudiarabiens konung Salman bin Abdulaziz Al Saud, att stoppa avrättningen av 
Ali Mohammed al-Nimr och benåda honom eller omvandla hans straff. Parlamentet 
uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att använda alla sina 
diplomatiska redskap och göra allt för att omedelbart stoppa avrättningen.

3. Europaparlamentet erinrar Konungariket Saudiarabien om att landet är part i konventionen 
om barnets rättigheter, som strängt förbjuder att brott som begåtts av någon som inte fyllt 
18 år straffas med döden.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft de saudiska myndigheterna att avskaffa den 
särskilda brottmålsdomstolen, som inrättades 2008 för att döma i terroristmål, men alltmer 
används för att lagföra fredliga oliktänkare i till synes politiskt motiverade fall och i 
förfaranden som strider mot den grundläggande rätten till en rättvis rättegång.

5. Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens regering att se till att det omedelbart görs en 
opartisk utredning av den påstådda tortyren, och att tillförsäkra Ali Mohammed al-Nimr 
all den läkarvård han kan tänkas behöva, tillsammans med möjligheter att regelbundet 
kontakta sin familj och sina advokater.

6. Europaparlamentet erinrar Saudiarabien om dess åtaganden i egenskap av att vara medlem 
av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet konstaterar att Saudiarabien nyligen 
utnämnts till ordförande för en panel av oberoende experter vid FN:s råd för mänskliga 
rättigheter och uppmanar med kraft och eftertryck Saudiarabiens myndigheter att se till att 
landet respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på ett sätt som står i 
konsekvens med en sådan internationell roll.

7. Europaparlamentet efterlyser en förstärkt mekanism för dialog mellan EU och 
Saudiarabien om frågor i anslutning till mänskliga rättigheter, och ett utbyte av 
sakkunniga på rättsväsen och juridiska frågor för att stärka skyddet av den enskildes 
rättigheter i Konungariket Saudiarabien, i linje med den process för reform av 
rättsväsendet som landet genomfört. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Konungariket 
Saudiarabien att fortsätta med de nödvändiga reformerna till förmån för mänskliga 
rättigheter, särskilt de som handlar om begränsning av dödsstraffet.

8. Europaparlamentet uppmanar Saudiarabien att underteckna och ratificera den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som trädde i 
kraft 1976 och där det står att ”[v]arje människa har en inneboende rätt till livet”. 

9. Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den ökning av antalet dödsdomar som 
rapporteras i Konungariket Saudiarabien och över att landets domstolar i så alarmerande 
hög grad avkunnat dödsdomar under 2015.
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10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik samt medlemsstaternas regeringar och parlament, Hans 
Majestät konung Salman bin Abdulaziz Al Saud, Konungariket Saudiarabiens regering, 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s råd för mänskliga rättigheter.


