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Pozměňovací návrh  1 

László Tıkés 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 
o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že dne 25. června 

2015 bylo při svém odchodu z 

babtistického kostela zatčeno 12 mladých 

křesťanských dívek z pohoří Nuba, které 

byly obvniněny z nošení nevhodného 

oděvu; přičemž dvě z dívek byly 

následujícího dne propuštěny, aniž by jim 

bylo sděleno obvinění, a deset zbývajících 

bylo propuštěno na kauci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

László Tıkés 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 
o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fb. vzhledem k tomu, že tyto křesťanské 

dívky se musí dostavit k soudnímu líčení, 

neboť jsou obviněny podle článku 152 

súdánského trestního zákona, který 

stanoví: „Každý, kdo se na veřejném místě 

dopustí nevhodného chování či chování 

v rozporu s veřejnými mravy či je oblečen 

do nedůstojného oděvu či oděvu, který se 

příčí veřejným mravům či vzbuzuje 

veřejné pohoršení, bude potrestán 

bičováním, nejvýše však čtyřiceti ranami, 

nebo pokutou či oběma tresty.“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

László Tıkés 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 
o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. odsuzuje zatčení 12 křesťanských 

dívek; vyzývá súdánskou vládu, aby 

zastavila řízení vedené proti deseti 

dívkám, které jsou i nadále obviněny ze 

spáchání trestného činu; vyzývá 

súdánskou vládu, aby občanům umožnila 

oblékat se podle svých náboženských 

zvyklostí; 

Or. en 

 

 


