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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

8.7.2015  B8-0707/2015 }  

 B8-0709/2015 }  

 B8-0711/2015 }  

 B8-0713/2015 }  

 B8-0714/2015 }  

 B8-0715/2015 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

László Tıkés 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΣΤα. έχοντας υπόψη ότι 12 κορίτσια, 
µέλη της Χριστιανικής Κοινότητας από 
τα βουνά Νούµπα, συνελήφθησαν στις 25 
Ιουνίου 2015, καθώς έφευγαν από τη 
Βαπτιστική Εκκλησία, µε την κατηγορία 
ότι ήταν άσεµνα ενδεδυµένα·  
λαµβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα 
κορίτσια αφέθηκαν ελεύθερα την 
εποµένη, απαλλαγµένα από την 
κατηγορία, ενώ τα άλλα 10 υπό όρους·  
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.7.2015  B8-0707/2015 }  

 B8-0709/2015 }  

 B8-0711/2015 }  

 B8-0713/2015 }  

 B8-0714/2015 }  

 B8-0715/2015 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

László Tıkés 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΣΤβ. έχοντας υπόψη ότι τα κορίτσια αυτά 
θα πρέπει να παρουσιαστούν στο 
δικαστήριο, κατηγορούµενα σύµφωνα µε 
το άρθρο 152 του Ποινικού Κώδικα του 
Σουδάν, το οποίο έχει ως εξής: «Όποιος 
διαπράττει σε δηµόσιο χώρο άσεµνη 
πράξη ή πράξη αντίθετη προς τα χρηστά 
ήθη ή φέρει άσεµνο ιµατισµό ή 
ανάρµοστο προς τα κοινά ήθη ή 
προσβάλλει τη δηµόσια αιδώ, τιµωρείται 
είτε µε µαστίγωση, η οποία µπορεί να µην 
υπερβαίνει τα σαράντα χτυπήµατα, είτε 
µε πρόστιµα, είτε και µε τα δύο µαζί·   
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.7.2015  B8-0707/2015 }  

 B8-0709/2015 }  

 B8-0711/2015 }  
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 B8-0715/2015 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

László Tıkés 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3α. καταδικάζει τη σύλληψη 12 
κοριτσιών της Χριστιανικής κοινότητας· 
καλεί την κυβέρνηση του Σουδάν να 
σταµατήσει τις διώξεις κατά των 10 
κοριτσιών τα οποία αποµένει να 
απαλλαγούν της κατηγορίας για διάπραξη 
αδικήµατος· καλεί την κυβέρνηση του 
Σουδάν να επιτρέπει στους πολίτες να 
ενδύονται σύµφωνα µε τα ήθη της ιδικής 
τους θρησκείας· 
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