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Изменение  1 

Мари-Кристин Вержиа, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, София 

Сакорафа, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно Судан 

Предложение за обща резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

З. като има предвид, че суданските 

органи налагат строги ограничения на 

свободата на религията; като има 

предвид, че през последните години все 

по-бързо нараства броят на случаите на 

заплахи срещу църковни ръководители 

и на сплашване на християнските 

общности; като има предвид, че 

чешкият хуманитарен работник Петър 

Яшек, суданските пастори Хасан 

Абдурахим Коди Таур, Кува Шамал и 

дипломираният студент от Дарфур 

Абдулмонем Абдумавла Иса Абдумавла 

бяха лишени от свобода в продължение 

на девет месеца от Националната 

служба за разузнаване и сигурност и са 

подведени под съдебна отговорност по 

обвинения за разпространяване на 

твърдения за страдания на 

християнските общности в 

опустошените от войната райони на 

З. като има предвид, че суданските 

органи налагат строги ограничения на 

свободата на религията; като има 

предвид, че през последните години все 

по-бързо нараства броят на случаите на 

заплахи срещу църковни ръководители 

и на сплашване на религиозни 

общности, включително християни; 

като има предвид, че чешкият 

хуманитарен работник Петър Яшек, 

суданските пастори Хасан Абдурахим 

Коди Таур, Кува Шамал и 

дипломираният студент от Дарфур 

Абдулмонем Абдумавла Иса Абдумавла 

бяха лишени от свобода в продължение 

на девет месеца от Националната 

служба за разузнаване и сигурност и са 

подведени под съдебна отговорност по 

обвинения за разпространяване на 

твърдения за страдания на 

християнските общности в 
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Судан; като има предвид, че през 

последните години се наблюдава 

увеличаване на съдебните процеси за 

вероотстъпничество и на издадените 

вследствие на тези процеси смъртни 

присъди; 

опустошените от войната райони на 

Судан; като има предвид, че през 

последните години се наблюдава 

увеличаване на съдебните процеси за 

вероотстъпничество и на издадените 

вследствие на тези процеси смъртни 

присъди; 

Or. en 

 

 


