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Amendamentul 1
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Ladislav Ilčić, Valdemar 
Tomaševski, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazurile lui Mustafa Hașem al-Darwish și 
al lui Abdullah al-Howaiti

Propunere comună de rezoluție
Considerentul G

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Arabia Saudită se numără 
de mulți ani printre țările care cu cel mai 
mare număr de execuții din lume; întrucât, 
din ianuarie 2015, au avut loc peste 800 de 
execuții, un număr mare dintre acestea 
pentru infracțiuni non-violente legate de 
droguri, iar altele pentru infracțiuni 
pașnice, dar descrise de autorități ca fiind 
legate de terorism; 

G. întrucât Arabia Saudită se numără 
de mulți ani printre țările care cu cel mai 
mare număr de execuții din lume, după 
China, Iran, Egipt și Irak; întrucât, din 
ianuarie 2015, au avut loc peste 800 de 
execuții, un număr mare dintre acestea 
pentru infracțiuni non-violente legate de 
droguri, iar altele pentru infracțiuni 
pașnice, dar descrise de autorități ca fiind 
legate de terorism; întrucât, potrivit 
statisticilor furnizate de organizațiile 
pentru drepturile omului, execuțiile din 
Arabia Saudită au scăzut cu 85 % la 27 de 
execuții în 2020, marcând o importantă 
tendință descrescătoare față de anii 
precedenți; întrucât, în Iran, peste 270 de 
persoane sunt executate anual; întrucât 
China cunoaște cele mai multe execuții, 
cel puțin 483 de persoane fiind executate 
în 2020; întrucât orice execuție este 
inacceptabilă;

Or. en
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Amendamentul 2
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Ladislav Ilčić, Valdemar 
Tomaševski, Elżbieta Kruk
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Pedeapsa cu moartea în Arabia Saudită, în special cazurile lui Mustafa Hașem al-Darwish și 
al lui Abdullah al-Howaiti

Propunere comună de rezoluție
Considerentul Sa (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

 Sa. întrucât Arabia Saudită este un 
aliat important al Uniunii Europene în 
regiunea Golfului Arabiei, inclusiv în 
domeniul cooperării politice, economice și 
comerciale;

Or. en


