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Poprawka  1 

László Tıkés 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Fa. mając na uwadze, Ŝe dnia 25 czerwca 

2015 r. aresztowano dwanaście 

chrześcijańskich dziewcząt z Gór 

Nubijskich, gdy wychodziły z kościoła 

baptystycznego, i oskarŜono je 

o nieprzyzwoity ubiór; mając na uwadze, 

Ŝe dwie z tych dziewcząt uwolniono 

następnego dnia bez postawienia im 

zarzutów, natomiast pozostałe dziesięć 

zwolniono za kaucją; 

Or. en 
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Poprawka  2 

László Tıkés 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw F b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Fb. mając na uwadze, Ŝe chrześcijańskie 

dziewczęta będą musiały stawić się przed 

sądem i odpowiedzieć na zarzut na 

podstawie art. 152 sudańskiego kodeksu 

karnego, który stanowi, Ŝe: „ktokolwiek 

dopuszcza się w miejscu publicznym czynu 

nieprzyzwoitego lub czynu sprzecznego z 

moralnością publiczną bądź ubrany jest 

nieprzyzwoicie, w sposób godzący w 

moralność publiczną i dobre obyczaje 

podlega karze chłosty, która nie moŜe 

przekroczyć czterdziestu batów, lub karze 

grzywny bądź obu karom”; 

Or. en 
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Poprawka  3 

László Tıkés 

w imieniu grupy PPE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja dwóch chrześcijańskich pastorów w Sudanie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. potępia aresztowanie dwunastu 

chrześcijańskich dziewcząt; wzywa rząd 

Sudanu, by wstrzymał postępowania 

przeciwko dziesięciu dziewczętom, które 

jeszcze nie zostały oczyszczone z zarzutów; 

apeluje do rządu Sudanu, aby umoŜliwił 

obywatelom ubieranie się zgodnie ze 

zwyczajami ich własnych religii; 

Or. en 

 

 

 


