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Resolução do Parlamento Europeu sobre a situação dos direitos humanos no Reino do 
Barém e especialmente os casos de reclusos no corredor da morte e de defensores dos 
direitos humanos
(2021/2578(RSP))
O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o Barém, nomeadamente as de 14 
de junho de 2018 sobre a situação dos direitos humanos no Barém, em especial o caso 
de Nabeel Rajab1, e de 16 de fevereiro de 2017 sobre as execuções no Koweit e no 
Barém2, 

– Tendo em conta as declarações do porta-voz do Vice-Presidente da Comissão/Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança 
(VP/AR) de 13 de julho de 2020 sobre a manutenção das condenações à morte no 
Barém, de 10 de junho de 2020 sobre a libertação do defensor dos direitos humanos 
Nabeel Rajab, de 9 de janeiro de 2020 sobre a confirmação da condenação à morte de 
dois cidadãos do Barém, e de 27 de julho de 2019 sobre as execuções de Ali al-Arab e 
Ahmed al-Malali, 

– Tendo em conta a declaração, de 12 de fevereiro de 2020, de Agnes Callamard, Relatora 
Especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, de 
Fionnuala Ni Aolain, Relatora Especial das Nações Unidas para a proteção e promoção 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais na luta contra o terrorismo, e de 
Nils Melzer, Relator Especial das Nações Unidas sobre a tortura e outras penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, instando o Barém a anular as penas de 
morte contra Mohammed Ramadan e Husain Moosa, 

– Tendo em conta  a declaração conjunta, de 10 de outubro de 2019, da VP/AR, Federica 
Mogherini, em nome da UE, e da Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija 
Pejčinović Burić, sobre o Dia Europeu e o Dia Mundial contra a Pena de Morte, 

– Tendo em conta as orientações da União Europeia relativas aos defensores dos direitos 
humanos, à pena de morte, à tortura, aos diálogos sobre direitos humanos com países 
terceiros e à liberdade de expressão, 

– Tendo em conta o Quadro Estratégico e Plano de Ação da UE para os Direitos 
Humanos, que tem por objetivo colocar a promoção, o respeito e o exercício dos 
direitos humanos no centro de todas as políticas da UE,  

– Tendo em conta as conclusões do 25.º Conselho Conjunto UE-Conselho de Cooperação 
do Golfo (CCG) e da Reunião Ministerial de 18 de julho de 2016, 

– Tendo em conta o Acordo de Cooperação UE-Barém, 

1 JO C 28 de 27.1.2020, p. 76.
2 JO C 252 de 18.7.2018, p. 192.
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– Tendo em conta o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção 
contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 
que o Barém é Parte, 

– Tendo em conta o relatório de novembro de 2011 da Comissão de Inquérito 
Independente do Barém (CIIB), 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nomeadamente o seu 
artigo 3.º, 

– Tendo em conta a Carta Árabe dos Direitos Humanos, 

– Tendo em conta o artigo 144.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 4, do seu Regimento,

A. Considerando que, no rescaldo da revolta popular de 2011, as autoridades do Barém 
continuam a violar e a restringir os direitos e as liberdades da população, 
nomeadamente o direito de manifestação pacífica, a liberdade de expressão e a 
liberdade digital, tanto em linha como fora de linha; que os advogados que se ocupam 
da defesa dos direitos humanos, os jornalistas e os ativistas políticos enfrentam 
sistematicamente a perseguição, o assédio, a detenção, a tortura, a intimidação, a 
proibição de viajar e a revogação da cidadania; que, desde 2011, as autoridades 
rejeitaram todos os apelos da oposição democrática e dos defensores dos direitos 
humanos no sentido de as liberdades de expressão e de reunião serem respeitadas; que a 
oposição política não é tolerada no Barém; que, em fevereiro de 2021, as autoridades 
detiveram várias crianças por se juntarem a manifestações e sujeitaram-nas a ameaças 
de violação e de eletrocussão; que pelo menos três dessas crianças permaneciam detidas 
em 4 de março de 2021, incluindo uma de 16 anos com uma situação clínica grave;

B. Considerando que Abdulhadi Al-Khawaja, um defensor dos direitos humanos com 
nacionalidade baremita e dinamarquesa, cofundador do Centro para os Direitos 
Humanos do Barém e do Centro do Golfo para os Direitos Humanos, completa agora 
dez anos da pena de prisão perpétua a que foi condenado por «financiar e participar em 
atividades terroristas para derrubar o governo e espiar a mando de um país estrangeiro»; 
que, após a sua detenção, Abdulhadi Al-Khawaja foi espancado, torturado e condenado 
num julgamento injusto, que não respeitou o direito penal do Barém nem as normas 
internacionais relativas a um julgamento justo; que, em julho de 2012, o Grupo de 
Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária concluiu que a detenção de 
Abdulhadi Al-Khawaja foi arbitrária, uma vez que se deveu ao exercício dos direitos 
fundamentais de liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação, e apelou à 
sua libertação; 

C. Considerando que Nabeel Rajab, um dos mais destacados defensores dos direitos 
humanos do Barém, foi libertado da prisão em 9 de junho de 2020 e cumpre o resto da 
sua pena de cinco anos ao abrigo da lei sobre sanções alternativas; 

D. Considerando que, entre 2011 e 2020, o Barém condenou à morte aproximadamente 50 
pessoas, o que contrasta com as sete condenações à morte proferidas entre 2001 e 2010; 
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que 27 pessoas se encontram atualmente no corredor da morte no Barém, 26 das quais 
estão em risco iminente de serem executadas; que, em 15 de janeiro de 2017, o Barém 
pôs termo a uma moratória de facto de sete anos sobre a pena de morte, executando três 
civis; que seis pessoas foram executadas desde então; que a Relatora Especial das 
Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias declarou que 
estas execuções foram execuções extrajudiciais; que a pena de morte é a mais cruel, 
desumana e degradante das punições e viola o direito à vida consagrado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; que as condições no corredor da morte provocam um 
sofrimento psicológico extremo; 

E. Considerando que os observadores independentes afirmam que, na maioria das 
execuções recentes, as autoridades do Barém extraíram confissões através da tortura e 
não foi garantido aos arguidos um julgamento justo; que, desde os protestos de 2011 e 
na sequência das conclusões do relatório da CIIB sobre os abusos cometidos pelo 
Governo, foram criados vários organismos internos, como o Provedor de Justiça no 
Ministério do Interior, uma Unidade Especial de Investigação na Procuradoria-Geral e a 
Comissão dos Direitos dos Prisioneiros e dos Detidos, que, contudo, não são 
suficientemente eficazes e independentes; que a falta de independência destes 
organismos parece provocar uma falta de responsabilização no seio do Governo e das 
forças de segurança do Barém; que esta situação favoreceu uma cultura de impunidade 
que põe em causa as tentativas de reforma democrática e desestabiliza ainda mais o 
país; 

F. Considerando que Ali Al-Arab e Ahmed Al-Malili, ambos cidadãos do Barém 
condenados por crimes de terrorismo num julgamento em massa marcado por alegações 
de tortura e de graves violações dos direitos processuais, foram executados por 
fuzilamento em 27 de julho de 2019; que, em 18 de fevereiro de 2014, Mohamed 
Ramadan foi detido pelas autoridades do Barém por alegadamente ter participado – 
juntamente com Hussein Ali Moosa – num atentado à bomba em Al Dair, em 14 de 
fevereiro de 2014; que, em 13 de julho de 2020, em sede de recurso, o Tribunal de 
Cassação reiterou a sua decisão final e confirmou a condenação à morte de Mohamed 
Ramadan e de Hussein Ali Moosa, apesar do julgamento injusto em que o veredicto se 
baseou em confissões alegadamente extraídas dos arguidos sob tortura e das conclusões 
do inquérito da Unidade Especial de Investigação sobre as alegações de tortura de 
Hussein Ali Moosa e de Mohamed Ramadan; que Agnes Callamard, Relatora Especial 
das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, alertou para 
o facto de a condenação e a pena de morte impostas a Hussein Ali Moosa e a Mohamed 
Ramadan serem arbitrárias e uma flagrante violação do seu direito à vida e poderem ser 
comparáveis a execuções arbitrárias; que os peritos em direitos humanos das Nações 
Unidas apelaram ao Barém para que impeça a execução dos dois homens; que 
Mohamed Ramadan e Hussein Ali Moosa estão em risco iminente de serem executados 
e esgotaram todas as vias de recurso; 

G. Considerando que as autoridades do Barém dissolveram o al-Wefaq, o maior partido 
político pacífico da oposição do país, confiscaram os seus bens e detiveram os seus 
dirigentes; que o líder do partido, Shaikh Ali Salman, cumpre atualmente uma pena de 
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prisão perpétua com base em acusações de espionagem; 

H. Considerando que várias figuras públicas foram levadas a tribunal apenas pela sua 
atividade nas redes sociais, incluindo os destacados advogados Abdullah Al Shamlawi e 
Abdullah Hashim; que não existe qualquer órgão de comunicação social independente 
no Barém desde que o Ministério da Informação suspendeu o Al Wasat, o único jornal 
independente do país, em 2017; 

I. Considerando que as condições sanitárias e de higiene nas prisões sobrelotadas do 
Barém continuam a ser extremamente críticas; que o Barém libertou 1 486 prisioneiros 
em março de 2020 devido ao risco para a saúde colocado pela pandemia de COVID-19; 
que estas libertações excluíram sobretudo líderes da oposição, ativistas, jornalistas e 
defensores dos direitos humanos; que as autoridades do Barém estão a recusar aos 
prisioneiros assistência médica urgente, colocando em riso a sua saúde e o seu bem-
estar, em violação das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 
Reclusos; que numerosos presos políticos entraram em greve para protestar contra o 
maus tratos infligidos na prisão; 

J. Considerando que os tribunais do Barém continuam a emitir e a manter decisões que 
visam retirar a nacionalidade a cidadãos; que os tribunais do Barém retiraram a 
cidadania a mais de 300 pessoas em 2018 e mais de 100 em 2019, incluindo defensores 
dos direitos humanos, políticos, jornalistas e altas autoridades religiosas, entre outros, e 
que a maioria dessas pessoas se tornou apátrida; que o recurso à revogação da 
nacionalidade constitui uma violação do artigo 15.º da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; 

K. Considerando que, em dezembro de 2018, o Barém alterou a sua legislação laboral para 
proibir os empregadores de discriminar os trabalhadores em razão do sexo, da origem, 
da língua ou da religião e adotou sanções contra o assédio sexual no trabalho; que o 
Barém continua a ser um local onde os trabalhadores migrantes, especialmente as 
mulheres contratadas como trabalhadoras domésticas, são explorados devido ao sistema 
de Kafala, que permite a exploração; 

L. Considerando que a legislação do Barém continua a discriminar as mulheres no Direito 
da família, nomeadamente no que se refere ao direito ao divórcio e à transmissão da 
nacionalidade baremita aos filhos nas mesmas condições que os homens; que o Barém 
aderiu à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW) em 2002, mas mantém reservas relativamente a vários artigos que 
contêm disposições fundamentais para o objetivo da Convenção; que o artigo 353.º do 
Código Penal isenta os autores de violações de qualquer ação penal e pena se casarem 
com as suas vítimas; que o Parlamento do Barém propôs a revogação total deste artigo 
em 2016, mas o governo rejeitou a proposta; que o artigo 334.º do Código Penal reduz 
as sanções aplicáveis aos autores dos denominados crimes de honra e de adultério, e que 
as relações sexuais fora do casamento continuam a ser criminalizadas; 

M. Considerando que o Barém é um parceiro importante da UE no Golfo Pérsico, incluindo 
nos domínios das relações políticas e económicas, da energia e da segurança; que o 
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Reino do Barém tem uma história rica e longa de abertura a culturas de todo o mundo e 
é um interveniente ativo na criação de uma dinâmica suscetível de criar confiança e 
promover o diálogo e a estabilidade na região do Golfo e no Médio Oriente alargado;

N. Considerando que a mudança de liderança em novembro de 2020 e a nomeação do novo 
Primeiro-Ministro, Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, constituem uma 
oportunidade para o Barém avançar no sentido de reformas políticas e da reconciliação 
nacional inclusiva, incluindo a reconciliação entre sunitas e xiitas; que se realizou em 
fevereiro de 2021 o diálogo sobre direitos humanos entre a UE e o Barém; que o Barém 
é o segundo país da região do Golfo com o qual a UE estabeleceu um diálogo sobre 
direitos humanos;

1. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de dez anos após a «Primavera Árabe» 
no Barém, a situação dos direitos humanos no país continuar a agravar-se, com a 
aplicação da pena de morte, as detenções arbitrárias, a perseguição e o assédio dos 
defensores dos direitos humanos e a negação dos direitos civis e políticos e das 
liberdades de associação, reunião e expressão, tanto em linha como fora de linha; 

2. Condena veementemente a condenação à morte de Mohammed Ramadan e de Husain 
Ali Moosa; insta as autoridades do Barém e, em particular, Sua Majestade Sheikh 
Hamad bin Isa Al Khalifa,  a suspenderem imediatamente a sua execução, a comutarem 
as suas penas, a ordenarem um novo julgamento que respeite plenamente as normas 
internacionais relativas a um julgamento justo e a excluírem as provas obtidas sob 
tortura, bem como a permitirem uma investigação independente das alegações de 
tortura; solicita ao Barém que avalie a independência e a eficácia dos organismos 
internos que monitorizam os abusos cometidos pelo Governo, como o Provedor de 
Justiça, a Unidade Especial de Investigação e a Comissão dos Direitos dos Prisioneiros 
e dos Detidos, que conduzem investigações inadequadas e encobrem a dependência do 
tribunal do Barém de confissões forçadas para obter condenações, nomeadamente na 
investigação das acusações de que são alvo Mohammed Ramadan e Husain Ali Moosa; 

3. Lamenta profundamente o levantamento da moratória de facto sobre a aplicação da pena 
de morte; apela às autoridades do Barém para que introduzam uma moratória imediata 
sobre a aplicação da pena de morte, como primeiro passo no sentido da sua abolição; 
apela a uma avaliação exaustiva de todas as condenações à morte, a fim de garantir que 
os julgamentos respeitaram as normas internacionais e que as vítimas de violações dos 
direitos humanos ilegalmente condenadas à morte sejam ressarcidas; recorda que a UE 
se opõe à pena de morte, considerando-a uma pena cruel e desumana que não tem 
qualquer efeito dissuasor contra comportamentos criminosos e que, em caso de erro, é 
irreversível; 

4. Salienta que a mudança de liderança em novembro de 2020 constitui uma oportunidade 
para a UE reorientar a sua política externa para o Barém, nomeadamente à luz do novo 
Plano de Ação Nacional para os Direitos Humanos; insta o novo Primeiro-Ministro, 
Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, a utilizar a sua autoridade para fazer avançar as 
reformas políticas no Barém, bem como o respeito pelos direitos humanos e pelas 
liberdades fundamentais; 
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5. Apela à libertação imediata e incondicional de todos os defensores dos direitos humanos 
e prisioneiros de consciência, incluindo Abdulhadi al-Khawaja, Abduljalil al-Singace, 
Naji Fateel, Abdulwahab Hussain, Ali Hajee, Sheikh Ali Salman e Hassan Mshaima, 
que foram detidos e condenados por simplesmente exercerem o seu direito à liberdade 
de expressão, bem como à retirada de todas as acusações de que são alvo; insta o 
VP/AR e os Estados-Membros a liderarem e levarem a cabo uma campanha vigorosa 
para assegurar a libertação imediata dos defensores dos direitos humanos detidos, 
enquanto elemento fundamental para uma cooperação reforçada entre a UE e o Barém; 
exorta as autoridades do Barém a garantirem um espaço seguro para as organizações da 
sociedade civil e os meios de comunicação social independentes; insta o Governo do 
Barém a permitir o acesso ao país de jornalistas estrangeiros e de organizações de 
defesa dos direitos humanos; louva vivamente o trabalho de todos os defensores dos 
direitos humanos, jornalistas e advogados, que é essencial para a defesa dos direitos 
humanos; insta o Governo do Barém a restabelecer o único órgão de comunicação 
social independente do país, o Al Wasat, e a permitir o funcionamento de associações 
políticas independentes no Barém, incluindo as que foram dissolvidas; 

6. Congratula-se com a libertação de Nabeel Rajab ao abrigo da lei sobre sanções 
alternativas, mas insta as autoridades do Barém a levantarem a sua proibição de viajar; 

7. Insta o Governo do Barém a pôr termo à perseguição dos defensores dos direitos 
humanos e a levantar imediatamente a proibição de viajar que lhes é imposta, e insiste 
em que as autoridades garantam, em todas as circunstâncias, que os defensores dos 
direitos humanos no Barém possam levar a cabo as suas atividades legítimas de defesa 
dos direitos humanos, tanto dentro como fora do país; 

8. Manifesta particular preocupação com a utilização abusiva da legislação antiterrorista 
no Barém, e salienta a importância do apoio prestado ao Barém, nomeadamente no que 
respeita ao seu sistema judicial, para que cumpra as normas internacionais em matéria 
de direitos humanos; solicita às autoridades do Barém que alterem imediatamente a sua 
Lei n.º 58 (2006) sobre a proteção da sociedade contra atos terroristas e todas as demais 
leis que limitam a liberdade de expressão e as liberdades políticas e que não cumprem 
plenamente as obrigações e as normas internacionais; 

9. Condena a continuação do recurso à tortura, incluindo a recusa de assistência médica, e 
a outras penas ou tratamentos cruéis e degradantes dos detidos, incluindo manifestantes 
pacíficos e civis; solicita a realização de investigações exaustivas e credíveis de todas as 
alegações de tortura, a fim de obrigar os responsáveis a prestar contas; lamenta as 
terríveis condições existentes nas prisões no país; insta as autoridades do Barém a 
protegerem todos os detidos do risco de contraírem COVID-19; 

10. Insta o Governo do Barém a honrar as suas obrigações e compromissos ao abrigo da 
Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, incluindo o seu artigo 15.º, que proíbe 
a utilização de qualquer declaração obtida pela tortura como elemento prova num 
processo; apela à ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e 
do Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos com vista à Abolição da Pena de Morte; 



RC\1226645PT.docx 9/10 PE690.714v01-00 }
PE690.715v01-00 }
PE690.716v01-00 }
PE690.717v01-00 }
PE690.718v01-00 }
PE690.719v01-00 } RC1

PT

11. Solicita ao Governo do Barém que coopere plenamente com os organismos das Nações 
Unidas, que enderece um convite permanente de visita ao Barém a todos os 
procedimentos especiais do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas e que 
coopere de forma proativa; insta o Governo do Barém a permitir que funcionários da 
UE, observadores independentes e grupos de defesa dos direitos humanos visitem as 
prisões do país, e exorta as autoridades do Barém a assegurarem, em particular, que os 
relatores especiais das Nações Unidas sobre a tortura e outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes, sobre os defensores dos direitos humanos, sobre a 
liberdade de expressão e sobre a liberdade de reunião sejam autorizados a entrar no país;

12. Condena a prática atual de retirar arbitrariamente a cidadania aos nacionais do país, o 
que, em muitos casos, levou a que as pessoas se tornassem apátridas, em violação da 
Convenção das Nações Unidas sobre a Redução dos Casos de Apatridia; insta as 
autoridades do Barém a alterarem a lei da cidadania do país e a restituírem a cidadania 
baremita às pessoas que dela foram injustamente privadas; 

13. Regista os esforços envidados pelo Governo do Barém para reformar o Código Penal e 
os procedimentos judiciais, e exorta-o a prosseguir este processo; apela à plena 
aplicação das recomendações da CIIB e do Exame Periódico Universal; assinala que 
continua a apoiar o programa de reformas do Governo do Barém, e exorta o Reino do 
Barém a ter como objetivo alcançar a estabilidade através de novas reformas e de uma 
reconciliação inclusiva, num ambiente em que os diferendos políticos possam ser 
expressos pacífica e livremente, em consonância com as suas obrigações internacionais; 

14. Exorta a Delegação da UE a aplicar plenamente as orientações da UE relativas aos 
defensores dos direitos humanos, a prestar todo o apoio adequado aos defensores dos 
direitos humanos detidos, nomeadamente através da organização de visitas às prisões, 
do acompanhamento dos julgamentos e de declarações públicas, e a oferecer apoio à 
sociedade civil e acesso à proteção para as pessoas em risco de perseguição; 

15. Insta o VP/AR, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), o Conselho e os 
Estados-Membros a manifestarem sistematicamente a sua preocupação com as 
violações dos direitos humanos no Barém, bem como com a falta de espaço político 
para manifestar uma dissidência legítima e pacífica, e a ponderarem a adoção de 
medidas específicas contra os responsáveis por violações graves dos direitos humanos; 

16. Toma nota do diálogo sobre direitos humanos entre a UE e o Barém; apela ao reforço 
deste diálogo, em conformidade com as diretrizes da UE sobre os diálogos em matéria 
de direitos humanos; assinala que um diálogo UE-Barém em matéria de direitos 
humanos não substitui o diálogo adequado entre o Governo, a oposição e a sociedade 
civil do Barém; insta o SEAE a assegurar que o diálogo informal sobre direitos 
humanos com o Barém seja orientado para resultados e compromissos concretos, 
incluindo a consulta da sociedade civil antes e depois do diálogo; salienta que as 
autoridades do Barém devem participar de forma construtiva e genuína neste processo; 
apoia um maior diálogo, empenho e partilha de boas práticas em matéria de direitos 
humanos e processos judiciais entre a UE, os seus Estados-Membros e o Reino do 
Barém; 
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17. Insta a UE a velar por que os direitos humanos sejam integrados em todos os domínios 
de cooperação com o Barém, incluindo no Acordo de Cooperação UE-Barém, que foi 
recentemente celebrado e não incluiu referências aos direitos humanos;

18. Manifesta-se preocupado com os relatos sobre a utilização de tecnologias de vigilância 
contra os defensores dos direitos humanos do Barém; reitera que as tecnologias de 
vigilância exportadas por empresas europeias para o Barém podem facilitar a repressão 
dos defensores dos direitos humanos; sublinha a necessidade de as autoridades de 
controlo das exportações da UE terem em conta critérios em matéria de direitos 
humanos antes de concederem uma autorização de exportação para um país terceiro; 
insta todos os Estados-Membros a respeitarem escrupulosamente o Código de Conduta 
da UE relativo à Exportação de Armas e, em especial, a suspenderem todas as 
transferências de armas e de equipamento e material de vigilância e de informação que 
possam ser utilizados pelo Barém para a atual repressão dos direitos humanos; 

19. Salienta que o Prémio Chaillot da Delegação da UE para a promoção dos direitos 
humanos na região do Conselho de Cooperação do Golfo não deve ser atribuído aos que 
justificam as violações dos direitos humanos; 

20. Manifesta a sua preocupação com o facto de o sistema de Kafala permitir violações dos 
direitos laborais e restrições dos movimentos sociais e sindicais no país; exorta o 
Governo do Barém a alterar a legislação laboral, a fim de garantir que os trabalhadores 
domésticos possam beneficiar dos mesmos direitos que os outros trabalhadores, 
incluindo limites às horas de trabalho, dias de descanso semanal e salário mínimo; 

21. Solicita ao Governo do Barém que altere a legislação na medida do necessário para 
eliminar a discriminação contra as mulheres na celebração do casamento, no casamento 
e durante a dissolução do casamento, bem como em relação aos filhos e à herança, e que 
permita que as mulheres transmitam a nacionalidade aos seus filhos nas mesmas 
condições que os homens; insta o Governo do Barém a levantar todas as reservas à 
CEDAW e a revogar os artigos 353.º e 334.º do Código Penal que toleram a violência 
contra as mulheres, bem como as disposições que criminalizam as relações sexuais 
consentidas entre adultos; 

22. Exorta o SEAE, a Comissão e os Estados-Membros a manterem-se atentos à evolução 
no país e na região do Golfo em geral, e a lançarem mão de todos os meios de que 
dispõem para exercer influência; lamenta a ingerência estrangeira na política interna do 
Barém com o objetivo de desestabilizar o país; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos governos e parlamentos dos Estados-
Membros, ao Governo e ao Parlamento do Reino do Barém e aos membros do Conselho 
de Cooperação do Golfo.


