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Pisna izjava o obsodbi na smrt s kamenjanjem dveh žensk, obtoženih prešuštva 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

 

A.  ker je Sudan država podpisnica Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 

pravicah; 

 

B.  ker je sodnik Hatim Abdurrahmana Mohamed Hasan dne 6. marca 2007 zaradi 

prešuštva obsodil na smrt s kamenjanjem Amouno Abdallah Daldoum (staro 23 let) in 

dne 13. februarja 2007 Sadio Idries Fadul (staro 22 let, iz plemena Tama iz Darfurja);  

 

1.  poziva Komisijo, Svet in države članice, da: 

 

a) obsodijo smrtno kazen, izrečeno Amouni Abdallah Daldoum in Sadiji Idries Fadul;  

b) izvedejo pritisk na sudansko vlado, naj zajamči fizično in psihično integriteto 

Amoune Abdallah Daldoum in Sadije Idries Fadul ter zagotovi, da se hitro in 

pravično izvede njun pritožbeni postopek, v katerem jima bodo ves čas zajamčene 

procesne pravice;  

c) na splošno spodbujajo pravice žensk v njihovih odnosih s sudanskimi oblastmi, 

vključno s pravico žensk in deklic do življenja brez diskriminacije in nasilja, v 

skladu z mednarodnimi zakoni in standardi;  

d) spodbujajo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v njihovih 

odnosih s sudanskimi oblastmi, vključno z upoštevanjem nacionalnih zakonov in 

mednarodnih standardov o človekovih pravicah, kot sta Mednarodni pakt o 

državljanskih in političnih pravicah, čigar država pogodbenica je Sudan od leta 

1986, in klavzula o človekovih pravicah iz sporazuma iz Cotonouja, ki ga je Sudan 

podpisal leta 2005;  

 

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, 

Komisiji in sudanskem predsedniku. 

 

 


