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Κοινή πρόταση ψηφίσματος
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Τροπολογία

Ζ.
λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται εδώ και
πολλά χρόνια στις χώρες που
πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό
εκτελέσεων στον κόσμο· λαμβάνοντας
υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2015,
έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από
800 εκτελέσεις, πολλές εκ των οποίων για
μη βίαια αδικήματα περί ναρκωτικών, ενώ
άλλες αφορούσαν αδικήματα που
χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως
συνδεόμενα με την τρομοκρατία, αλλά
συνίσταντο σε ειρηνικές ενέργειες·

Ζ.
λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται εδώ και
πολλά χρόνια στις χώρες που
πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο αριθμό
εκτελέσεων στον κόσμο, μετά την Κίνα, το
Ιράν, την Αίγυπτο και το Ιράκ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον
Ιανουάριο του 2015, έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 800
εκτελέσεις, πολλές εκ των οποίων για μη
βίαια αδικήματα περί ναρκωτικών, ενώ
άλλες αφορούσαν αδικήματα που
χαρακτηρίστηκαν από τις αρχές ως
συνδεόμενα με την τρομοκρατία, αλλά
συνίσταντο σε ειρηνικές ενέργειες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα
στατιστικά στοιχεία που παρείχαν οι
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι
καταγεγραμμένες εκτελέσεις στη
Σαουδική Αραβία μειώθηκαν κατά 85 %
σε 27 εκτελέσεις το 2020, γεγονός που
σηματοδοτεί σημαντική πτωτική τάση σε
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη·
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ιράν
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εκτελούνται ετησίως πάνω από 270
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα
παραμένει η χώρα με τον υψηλότερο
αριθμό εκτελέσεων, καθώς τουλάχιστον
483 άτομα εκτελέστηκαν το 2020·
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εκτέλεση
είναι μια παραπάνω εκτέλεση·
Or. en
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Τροπολογία
ΙΘα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντικό
εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Αραβικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων
των τομέων της πολιτικής, οικονομικής
και εμπορικής συνεργασίας·
Or. en
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