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Predlog spremembe  1 

László Tıkés 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o stanju dveh krščanskih pastorjev v Sudanu 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Fa. ker je bilo 25. junija 2015 12 mladih 

krščanskih deklet iz Nubskega hribovja 

prijetih, ko so zapuščala baptistično 

cerkev, in obdolženih, da so nedostojno 

oblečena; ker sta bili dve dekleti 

naslednjega dne izpuščeni brez obtožnice, 

ostalih 10 pa proti varščini;    

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

László Tıkés 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o stanju dveh krščanskih pastorjev v Sudanu 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava F b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Fb. ker bodo morala dekleta pred sodišče, 

saj so obdolžena po členu 152 sudanskega 

kazenskega zakonika, ki pravi: „Kdor se 

na javnem mestu nedostojno vede ali stori 

dejanje, ki je v nasprotju z javno moralo 

ali nosi obleko, ki je je nedostojna ali je v 

nasprotju z javno moralo ali žali čustva 

ljudi, se kaznuje z bičanjem, in sicer 

največ 40 udarci, ali z globo ali z 

obojem“; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

László Tıkés 

v imenu skupine PPE 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o stanju dveh krščanskih pastorjev v Sudanu 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. obsoja prijetje 12 krščanskih deklet; 

poziva sudansko vlado, naj ustavi 

postopek proti 10 dekletom, ki še niso bila 

oproščena obtožb; poziva sudansko vlado, 

naj državljanom dovoli, da se oblačijo 

skladno z običaji njihove veroizpovedi; 

Or. en 

 

 


