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Pozmeňujúci návrh  1 

László Tıkés 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia dvoch kresťanských pastorov v Sudáne 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Fa. keďže 12 mladých kresťanských 

dievčat z Núbijských hôr bolo 25. júna 

2015 pri svojom odchode z baptistického 

kostola zatknutých a obvinených z 

nosenia nevhodného oblečenia; keďže dve 

z týchto dievčat boli nasledujúci deň 

prepustené bez obvinenia a ďalších 10 

bolo prepustených na kauciu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

László Tıkés 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia dvoch kresťanských pastorov v Sudáne 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie F b (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Fb. keďže kresťanské dievčatá sa musia 

dostaviť na súd, keďže sú obvinené na 

základe článku 152 sudánskeho trestného 

zákonníka, ktorý znie: „Kto sa na 

verejnom mieste dopustí nevhodného 

správania či konania v rozpore s verejnou 

morálkou alebo nosí obscénny odev alebo 

odev, ktorý je v rozpore s verejnou 

morálkou alebo vzbudzuje verejné 

pohoršenie, potrestá sa bičovaním, 

najviac však štyridsiatimi ranami, alebo 

pokutou, alebo oboma trestami.“; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

László Tıkés 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia dvoch kresťanských pastorov v Sudáne 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. odsudzuje zatknutie 12 kresťanských 

dievčat; vyzýva vládu Sudánu, aby 

ukončila konanie proti 10 dievčatám, 

ktoré sú aj naďalej obvinené z 

protiprávneho konania; vyzýva vládu 

Sudánu, aby občanom umožnila obliekať 

sa podľa zvyklostí svojich náboženstiev; 

Or. en 

 

 


