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Az Európai Parlament,

– tekintettel a Szaúd-Arábiáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Dzsamál 
Hasogdzsi újságírónak az isztambuli szaúdi konzulátuson történt meggyilkolásáról 
szóló 2018. október 25-i1, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédőkről szóló 2019. február 14-i2, 
a szaúd-arábiai idegenrendészeti fogdákban tartott etióp migránsok helyzetéről szóló 
2020. október 8-i3, valamint a jemeni humanitárius és politikai helyzetről szóló 2021. 
február 11-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Josep Borrell, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője által a Külügyek Tanácsa 2020. december 10-i ülésén tett kijelentésre, 
mely szerint „az emberi jogok az Európai Unió DNS-ét jelentik”,

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményre (CEDAW),

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára 
(ICCPR), 

– tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok 1966. évi Nemzetközi 
Egyezségokmányára (ICESCR), 

– tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetés elleni ENSZ-egyezményre (UNCAT),

– tekintettel Szaúd-Arábia 2018. novemberi egyetemes időszakos felülvizsgálatára (UPR),

1 HL C 345., 2020.10.16., 67. o.
2 HL C 449., 2020.12.23., 133. o.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0260.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0053.



– tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre (CRC),

– tekintettel az ENSZ fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó minimumszabályaira 
(„Mandela-szabályok”),

– tekintettel a halálbüntetésről szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásra,

– tekintettel az EU globális emberi jogi szankciórendszerére,

– tekintettel az Emberi Jogok Arab Chartájára,

– tekintettel az ENSZ különleges előadóinak a halálbüntetések megváltoztatásáról szóló, 
2021. március 3-i nyilatkozatára,

– tekintettel a bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó 
különleges ENSZ-előadó, Agnes Callamard 2021. júniusi jelentésére, amely szerint 
Szaúd-Arábia felelős Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró „előre kitervelt kivégzéséért” 
(Callamard-jelentés),

– tekintettel az ENSZ emberi jogi jogvédők helyzetével foglalkozó különleges 
előadójának, Mary Lawlornak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2021. márciusi 46. 
ülésén bemutatott jelentésére, amely emberijog-védők meggyilkolását elemzi Szaúd-
Arábiában,

– tekintettel a nemzeti hírszerzési igazgató hivatalának a szaúdi kormány Dzsamál 
Hasogdzsi meggyilkolásában játszott szerepét értékelő, 2021 februárjában közzétett 
jelentésére,

– tekintettel arra, hogy Lúdzsán Alhatlul 2020-ban elnyerte az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése által adományozott Vaclav Havel Emberi Jogi Díjat,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a Szaúd-arábiai Királyság kötelezettséget vállalt arra, hogy új jogszabályok révén 
2016-ig kivétel nélkül eltörli a halálbüntetést valamennyi fiatalkorú bűnöző esetében, és 
ezt a kötelezettségvállalást diplomáciai nyilatkozatokban is megerősítette; mivel ezeket 
a nyilatkozatokat a Szaúd-Arábia Külügyminisztériuma 2016 szeptemberében tette az 
ENSZ Gyermekjogi Bizottsága ülésén, valamint 2018 augusztusában, amikor 
kijelentette, hogy „ha egy fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény halállal büntethető, 
a büntetést legfeljebb 10 évig tartó fogva tartásra kell csökkenteni”;

B. mivel Szaúd-Arábia 2018. július 31-én királyi rendelettel kihirdetett, a fiatalkorúakról 
szóló 2018. évi törvényének 15. cikke kimondja, hogy „ha a fiatalkorúak által elkövetett 
bűncselekmény halállal büntethető, a büntetés időtartama nem haladhatja meg a tíz évet 
az intézményben”; mivel Szaúd-Arábia 2018. évi egyetemes időszakos felülvizsgálata 
az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában ezt követően megállapította, hogy az ország „jelentős 
előrelépéseket tett a gyermekek jogai tiszteletben tartásának, védelmének és 
betartásának előmozdítása terén”;



C. mivel Musztafa Hásim ed-Darvíst, a síita kisebbséghez tartozó fiatal szaúdi férfit 2021. 
június 15-én kivégezték olyan bűncselekmények miatt, amelyeket a jogászok állítása 
szerint kiskorúként követett el, annak ellenére, hogy a királyság nemrégiben 
bejelentette, hogy eltörölte a kiskorúakra kiszabott halálbüntetést; mivel sokáig előzetes 
letartóztatásban tartották, megkínozták és tisztességtelen tárgyalásnak vetették alá; 
mivel az ed-Darvís vád elleni vád nem határozza meg az állítólagos bűncselekmény 
elkövetésének pontos időpontját, ami azt jelenti, hogy fennáll a valószínűsége annak, 
hogy az állítólagos bűncselekmények idején kiskorú volt, és ezért büntetését felül kell 
vizsgálni az 18 éven aluliakkal szembeni halálbüntetés alkalmazásáról szóló új nemzeti 
jogszabályok értelmében;

D. mivel Abdelláh el-Hovajti fegyveres rablással kapcsolatos ügyét egy hat személy elleni 
tömeges tárgyaláson tárgyalták; mivel a tabuki (Észak-Szaúd-Arábia) büntetőbíróság 
2019. október 27-én halálra ítélte Abdelláh el-Hovajtit annak ellenére, hogy 
letartóztatása után vettek tőle DNS-mintát, ami érvényteleníti a lehetséges 
gyanúsítottként való azonosítását; mivel el-Hovajtit 2017 májusában, 14 éves korában 
tartóztatták le; mivel a bírósági dokumentumok szerint négy hónapig magánzárkában 
tartották fogva, és a szülei és ügyvédje távollétében végzett kihallgatása során 
kínzásnak vetették alá; mivel ebben az időszakban a tubaki bűnügyi nyomozóegység 
fogdájában tartották fogva, nem pedig egy fiatalkorúak fogva tartására szolgáló 
fogdában; mivel Abdelláh el-Hovajtit, aki állítólagos bűncselekményeinek idején 14 
éves volt, még mindig fogva tartják egy siralomházban; mivel a Legfelsőbb Bíróság 
2021 júniusa óta vizsgálja felül az ügyét;

E. mivel 2019. április 23-án a szaúdi hatóságok hat fiatalkorú bűnözőt végeztek ki, köztük 
Saeed al-Scafit, Salman al-Quraisht, Abdul Aziz al-Sahawit, Abdul Karim al-Hawajt, 
Abdullah al-Asriht és Mujtaba al-Sweikatot; mivel jelenleg legalább kilenc további 
fiatalkorú bűnözőt fenyeget a kivégzés veszélye;

F. mivel Szaúd-Arábiában jelenleg legalább 40 fogvatartottat fenyeget a kivégzés 
veszélye; mivel ez a szám magában foglal számos olyan feltételezett bűncselekményt, 
amelyet kiskorúként és békés kritikusként követtek el, például Salman al-Odah és 
Hassan al-Maliki iszlám tanulók ügyét, akik esetében az ügyész továbbra is 
halálbüntetést követel;

G. mivel Szaúd-Arábia évek óta a világon a legtöbb kivégzést végrehajtó országok közé 
tartozik; mivel 2015 januárja óta több mint 800 kivégzésre került sor, amelyek közül 
sok nem erőszakos, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt történt, míg mások a 
hatóságok által terrorizmussal összefüggőnek minősített, de békés bűncselekmények 
miatt történtek; 

H. mivel Szaúd-Arábia 2021 első felében összesen 32 kivégzést hajtott végre, ami több, 
mint a 2020-ban végrehajtott kivégzések száma, és legalább nyolc fiatalkorú bűnözőt 
végzett ki, amióta vállalta a fiatalkorú bűnözők halálbüntetésének eltörlését;

I. mivel egy 2020. évi szaúdi királyi rendelet szerint a halálos ítéleteket meg kell 
változtatni azok esetében, akik kiskorúként követtek el bűncselekményt; mivel a 
rendelet sok joghézagot tartalmaz, amelyek több lehetőséget is hagynak a kiskorúak 
kivégzésére, például azáltal, hogy nem tartoznak hatálya alá a hudud (előre 
meghatározott büntetésekkel járó bűncselekmények) vagy qisas (megtorláson alapuló 



büntetéssel járó bűncselekmények) esetén kiszabott halálbüntetések és a terrorizmus 
elleni törvény hatálya alá tartozó ügyek;

J. mivel Szaúd-Arábia megváltoztatta az Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon és Abdullah 
al-Zaher ellen olyan bűncselekményekért kiszabott halálos ítéleteket, amelyeket a 
szakértők korábban az alapvető jogok – többek között a gyülekezés és a 
véleménynyilvánítás szabadsága – gyakorlásának bűncselekménnyé nyilvánításának 
tekintettek, és amelyeket állítólag kiskorúként követtek el; mivel újból tíz év 
börtönbüntetésre ítélték őket, az előzetes letartóztatásban töltött időt is beleszámítva; 
mivel ENSZ-szakértők kérték szabadon bocsátásukat;

K. mivel annak ellenére, hogy Szaúd-Arábia Emberi Jogi Bizottsága 2021 januárjában 
bejelentette a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében a halálbüntetésre 
vonatkozó moratóriumot, még nem tették közzé a törvény módosítását, és a bírák és a 
hatóságok továbbra is szabhatnak ki halálbüntetést;

L. mivel a halálbüntetés eltörlése világszerte az EU emberi jogi politikájának egyik fő 
célkitűzése;

M. mivel az elmúlt néhány hónapban számos emberi jogi aktivistát szigorú 
börtönbüntetésre ítéltek a tisztességes eljárást nélkülöző tárgyalásokon és kínzásra 
vonatkozó hiteles állítások mellett; mivel Abdurahman al-Szadánt 20 év 
börtönbüntetésre és 20 éves utazási tilalomra ítélték a kormányt bíráló tweetekkel 
kapcsolatos tevékenységek miatt; mivel tárgyalása súlyosan megsértette a tisztességes 
eljárás nemzetközi garanciáit;

N. mivel 2021 márciusában Mohammed al-Otaibi, az Emberi Jogok Uniójának alapítója, 
aki a halálbüntetés eltörlése és a nők társadalomban betöltött szerepének megerősítése 
mellett foglalt állást, börtönbüntetését 14 évről 17 évre növelték békés emberi jogi 
aktivizmusa miatt;

O. mivel a nőjogi jogvédők elleni 2018-as erőszakos fellépés során letartóztatott számos 
nőt kizárólag emberi jogi aktivizmusuk miatt hosszú börtönbüntetésre ítéltek; mivel a 
szaúdi hatóságok a közelmúltban szabadon bocsátották női jogvédőket, köztük Lúdzsán 
Alhatlult, Nouf Abdulazizt, Samar Badavit és Nassima al-Sadát; mivel büntetéseiket 
csak felfüggesztették, és a szaúdi hatóságok utazási tilalmat rendeltek el a szabadon 
engedett emberijog-védőkkel szemben;

P. mivel a terrorizmussal és annak finanszírozásával kapcsolatos bűncselekmények elleni 
küzdelemről szóló 2017. évi törvény homályosan határozza meg a terrorizmus fogalmát, 
és nem követeli meg az erőszak alkalmazását ahhoz, hogy egy fellépést terrorista 
cselekménynek lehessen minősíteni;

Q. mivel a bírósági eljárás nélküli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó 
különleges ENSZ-előadó szerint a szaúdi hatóságok az elektronikus megfigyelési 
technológia alkalmazásával visszaéléseket követnek el; mivel a kettős felhasználású 
termékek kivitelének ellenőrzéséről szóló, 2021. évi korszerűsített uniós rendeletben1 új 
ellenőrzéseket vezettek be a kibertér-felügyeleti technológiákra vonatkozóan;

1 HL L 206., 2021.6.11., 1. o.



R. mivel a Szaúd-arábiai Királyság ratifikálta szinte a legkevesebb alapvető nemzetközi 
emberi jogi szerződést, és nem csatlakozott az élethez való jog normatív alapját képező 
központi emberi jogi szerződésekhez, például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányához (ICCPR);

S. mivel a börtönökben alkalmazott kínzás és megalázó bánásmód széles körben elterjedt 
gyakorlat Szaúd-Arábiában, és mind a kihallgatások, mind a fogva tartás során 
büntetésként alkalmazzák; mivel a kínzással kapcsolatos állításokat ritkán vizsgálják ki;

1. határozottan elítéli, hogy azon állításai ellenére, amelyek szerint eltörölte az ilyen 
kivégzéseket, a Szaúd-arábiai Királyság továbbra is kivégzi a kiskorú elkövetőket, így a 
közelmúltban Musztafa Hásim ed-Darvíst, akit olyan bűncselekmények miatt ítéltek el, 
amelyek elkövetésekor kiskorú volt, és akit tisztességtelen tárgyalással, kínzással 
kicsikart vallomás alapján ítéltek el, és elítéli azt is, hogy Szaúd-Arábiában jelenleg 
legalább 40 fogvatartott vár kivégzésre, akik közül legalább kilencet kiskorúként 
elkövetett állítólagos bűncselekmények miatt ítéltek el;

2. felszólítja Szaúd-Arábiát annak megerősítésére, hogy Abdelláh el-Hovajti, Mohammed 
al-Faraj és az összes több halálra ítélt kiskorú bűnöző nem kerül kivégzésre, hogy a 
kínzással kicsikart vallomásokat kizárják a tárgyalásból, és hogy valamennyi kiskorú 
bűnöző számára – a halálbüntetés mellőzésével – tisztességes tárgyalást fognak 
biztosítani; kéri Abdelláh el-Hovajti azon állításainak kivizsgálását, amelyek szerint 
kínzásnak vetették alá, és kéri valamennyi elkövető bíróság elé állítását;

3. sürgeti Szaúd-Arábiát, hogy a gyermek jogairól szóló egyezmény szerinti 
kötelezettségeivel összhangban ténylegesen törölje el a halálbüntetést a kiskorú 
bűnözők esetében, tekintet nélkül a bűncselekmény típusára, beleértve a ta’zirt 
(mérlegelési ítélet hatálya alá tartozó bűncselekmények), a hududtot és a qisast, 
amelynek értelmében legalább négy gyermeket fenyeget halálbüntetés; felszólítja 
Szaúd-Arábiát, hogy tegye közzé 2020. évi királyi rendeletét annak érdekében, hogy 
teljes körű és visszamenőleges védelmet biztosítson a kiskorú bűnözők számára, amint 
azt a szaúdi hatóságok kijelentették, valamint hogy a fiatalkorúakról szóló törvényt 
hozza összhangba a nemzetközi normákkal;

4. megismétli, hogy minden esetben és minden körülmények között határozottan ellenzi a 
halálbüntetést; felszólítja Szaúd-Arábiát, hogy vezessen be moratóriumot a 
kivégzésekre azok eltörléséig, és végezze el büntető igazságszolgáltatási rendszerében 
valamennyi olyan ügy független felülvizsgálatát, amelyben gyermekkori 
bűncselekményekre kiszabható halálbüntetés merül fel, vagy amely kínzás során 
kicsikart vallomáson alapul, illetve hogy tegye közzé a felülvizsgálat eredményeit; 
nemzetközi és nemzeti párbeszédre szólít fel a halálbüntetés eltörlése előtt még fennálló 
akadályokról valamennyi fiatalkorú bűnöző esetében, megnyitva az utat a halálbüntetés 
teljes eltörléséhez Szaúd-Arábiában;

5. üdvözli a hatóságok arra vonatkozó közelmúltbeli döntését, hogy megváltoztatják az Ali 
al-Nimr, Dawood al-Marhoon és Abdelláh al-Zaher ellen hozott halálos ítéleteket olyan 
bűncselekményekért, amelyeket kiskorúakként követtek el, mivel ez szükséges lépés 
ahhoz, hogy Szaúd-Arábia megfeleljen nemzeti és nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségeinek, különösen a gyermek jogairól szóló egyezmény értelmében; felszólít 
szabadon bocsátásukra az ENSZ emberi jogi szakértőinek kéréseivel összhangban, 
mivel ezek a szakértők korábban úgy vélték, hogy bűncselekményeik az alapvető jogok, 



köztük a gyülekezési és véleménynyilvánítási szabadság gyakorlásának 
bűncselekménnyé nyilvánítása;

6. felhívja a szaúdi hatóságokat, hogy vizsgálják felül a jelenleg halálbüntetésre váró 
valamennyi fogvatartott ügyét azzal a céllal, hogy megváltoztassák ítéleteiket, vagy 
olyan új és tisztességes tárgyalást ajánljanak fel, amelyben nem szabnak ki 
halálbüntetést;

7. sürgeti az uniós képviseletet és az uniós tagállamok Szaúd-Arábiában működő 
diplomáciai képviseleteit, hogy sürgősen szorgalmazzák a siralomházban fogva tartott 
gyermekkorú bűnözők meglátogatását;

8. sürgeti a Tanácsot, hogy függessze fel az olyan tömeges megfigyelési technológiák és 
más kettős felhasználású termékek Szaúd-Arábiába irányuló uniós kivitelét, amelyek 
felhasználhatók a belső elnyomás megkönnyítésére és a civil társadalom 
elhallgattatására; hangsúlyozza az informatikai biztonsági vállalatok, valamint az EU-
ban működő nemzeti hírszerző szolgálatok különleges felelősségét, valamint erkölcsi és 
jogi kötelezettségüket, hogy elkerüljék az olyan helyzeteket, amikor jelenlegi vagy 
korábbi alkalmazottaik segítik Szaúd-Arábiát saját lakosságának a belső 
véleménykülönbségek és a szólásszabadság miatti elnyomásában azáltal, hogy közvetve 
vagy közvetlenül a szaúdi hatóságoknál dolgoznak;

9. sürgeti a szaúdi kormányt, hogy tartsa tiszteletben az általa ratifikált Kínzás Elleni 
Egyezményben (CAT) vállalt kötelezettségeit, és határozottan ösztönzi a Szaúd-arábiai 
Királyságot, hogy ratifikálja a kínzás elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét és a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörlését 
célzó második fakultatív jegyzőkönyvét;

10. határozottan elítéli az emberijog-védőkre, békés kritikusokra és aktivistákra kiszabott 
szigorú börtönbüntetéseket, és ismételten kifejezi szolidaritását az emberijog-védők 
fontos munkájával, valamint a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága 
védelmének szükségességével; 

11. követeli az összes emberi jogi jogvédő, nőjogi jogvédő, békés kritikus és aktivista, 
köztük Abdurahman al-Sadhan, Mohammed al-Otaibi, Khaled Al-Omair, Mohammed 
al-Rabiah, Israa al-Ghomgham, Mousa al-Hashim, Ahmed al-Matrood, Khaled al-
Ghanim, Ali al-Ouwaisher, Mujtaba al-Muzain, Waleed Abu al-Khair, Abdulaziz al-
Shubaili, Issa al-Nukhaifi és Natheer al-Majedi azonnali és feltétel nélküli szabadon 
bocsátását;

12. felszólít az ideiglenesen szabadon engedett, de még mindig korlátozásokkal szembesülő 
emberi jogvédők – például  Lúdzsán Alhatlul – teljes szabadságának garantálására, 
többek között a rájuk és családtagjaikra vonatkozó utazási tilalmak eltörlésével, a 
munkavállalási tilalmak megszüntetésével, az online megfigyelés leállításával és az 
állampolgári jogaik teljes körű visszaállításával;

13. emlékeztet arra, hogy a Szaharov-díjas Ráif Badavi immár kilenc éve börtönben van; 
felhívja az EU-t, a tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljanak még 
nagyobb nyomást a szaúdi kormányra azonnali szabadon bocsátása érdekében;



14. hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, valamint a békés 
egyesülés és gyülekezés jogát az emberi jogok nemzetközi joga védi; sürgeti a szaúdi 
hatóságokat, hogy töröljék el az emberijog-védőkre vonatkozó azon korlátozásokat, 
amelyek értelmében nem szólalhatnak meg a közösségi médiában és a nemzetközi 
médiában;

15. aggodalmát fejezi ki a titkos meghallgatások gyakorlata miatt; kitart amellett, hogy a 
megfelelő és tisztességes bírósági eljárások betartásának biztosítása érdekében lehetővé 
kell tenni a diplomáciai képviseletek, köztük az EU szaúd-arábiai képviselete vagy az 
uniós intézmények megfigyelői, valamint a nemzetközi nem kormányzati szervezetek 
számára a meghallgatásokon való részvételt és a szaúdi börtönök meglátogatását;

16. felszólítja Szaúd-Arábia kormányát, hogy teljes mértékben működjön együtt az ENSZ 
szerveivel, és azt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának valamennyi különleges eljárására 
hívja meg, továbbá proaktív módon működjön együtt különösen az ENSZ kínzással és 
más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel foglalkozó 
különleges előadóival;

17. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ország terrorizmusellenes törvénye 
homályosan határozza meg a terrorizmus fogalmát; elítéli a terrorizmussal foglalkozó 
szakosított büntetőbíróságnak az emberi jogi jogvédők megbüntetésére szolgáló 
eszközként való alkalmazását;

18. sürgeti Szaúd-Arábia kormányát, hogy ratifikálja a polgári és politikai jogokról szóló 
nemzetközi egyezségokmány fakultatív jegyzőkönyvét;

19. ismételten hangsúlyozza az olyan eszközök fontosságát, mint az EU és Szaúd-Arábia 
közötti, a további megbeszéléseket előmozdító emberi jogi párbeszéd, és sürgeti annak 
haladéktalan megkezdését; sürgeti az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a 
párbeszédben részt vevő valamennyi uniós küldöttséget, hogy a párbeszédet 
megelőzően működjenek együtt a civil társadalommal annak biztosítása érdekében, 
hogy naprakész információk és ismeretek álljanak rendelkezésre a konkrét esetekről; 
ösztönzi referenciaértékek használatát a megbeszélések előrehaladásának mérésére;

20. elítéli, hogy a szaúdi politikai rendszer továbbra is mélyen antidemokratikus, és az 
ambiciózus emberi jogi reformok bejelentése ellenére továbbra is kegyetlenül elnyomja 
a legtöbb eltérő hangot; kiemeli, hogy Dzsamál Hasogdzsi újságíró 2018. október 2-i 
isztambuli szaúdi konzulátuson történt meggyilkolása továbbra is visszatartó erejű 
üzenet minden Szaúd-Arábiában tartózkodó kritikus hang számára, beleértve azokat is, 
akiket jelenleg békés aktivizmusuk miatt tartanak fogva; határozottan támogatja a 
globális emberi jogi szankciós mechanizmus alkalmazását a Szaúd-Arábiában elkövetett 
súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között a Dzsamál Hasogdzsi újságíró 
meggyilkolásáért felelős személyekkel szemben; felhívja a nemzetközi közösséget, 
hogy alaposan kövesse nyomon a Callamard-jelentést, amely feltárja Mohamed bin 
Szalmán szaúdi koronaherceg érintettségét;

21. felhívja a tagállamokat és a Tanács elnökét, valamint az alelnököt/főképviselőt és az 
EKSZ-t, hogy szaúdi partnereikkel tartott valamennyi hivatalos és nem hivatalos 
megbeszélésen vessék fel az emberi jogi aggályokat, különösen a halálbüntetést; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos nyilvános diplomáciával 
kapcsolatban az EU bátortalan megközelítést alkalmaz Szaúd-Arábiával szemben; kéri 



ezért a Rijádban és más, Szaúd-Arábiában működő európai diplomáciai szolgálatokat, 
hogy módszeresen alkalmazzák az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós 
iránymutatásokban előírt mechanizmusokat, beleértve a nyilvános nyilatkozatokat, a 
diplomáciai manővereket, a perek nyomon követését és a börtönlátogatásokat;

22. felszólítja az EU-t, hogy támogassa az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának minden olyan 
intézkedését, amely a Szaúd-arábiai Királyság hatóságait felelősségre vonja az emberi 
jogok megsértése miatt; felszólítja az Uniót, hogy javasolja az emberi jogok szaúd-
arábiai helyzetével foglalkozó különmegbízott kinevezését az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsába;

23. felhívja az uniós küldöttséget és a tagállami képviseleteket az országban, hogy a szaúdi 
hatóságokkal való együttműködésük során erősítsék a civil társadalomnak nyújtott 
támogatásukat, és használjanak fel minden rendelkezésükre álló eszközt az emberijog-
védők munkájának fokozott támogatására, valamint adott esetben könnyítsék meg a 
sürgősségi vízumok kiadását, és biztosítsanak ideiglenes menedéket az uniós 
tagállamokban;

24. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, 
az Európai Külügyi Szolgálatnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ emberi jogi 
főbiztosának, a Nők Helyzetével Foglalkozó ENSZ-Bizottságnak, az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsának, őfelsége Szalmán bin Abdul-Azíz al-Szaúd királynak és Mohamed bin 
Szalmán al-Szaúd trónörökösnek, a Szaúd-arábiai Királyság kormányának, valamint a 
Szaúd-arábiai Királyság Nemzeti Párbeszéd Központja főtitkárának.


