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Pozměňovací návrh  1 

Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Barbara 

Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Súdánu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že súdánské orgány 

ukládají přísná omezení svobody 

náboženského vyznání; vzhledem k tomu, 

že hrozby adresované vedoucím 

představitelům církví a zastrašování 

křesťanských komunit pokračovaly v 

posledních letech ve zrychleném sledu; 

vzhledem k tomu, že pracovník české 

organizace pro pomoc křesťanům Petr 

Jašek, súdánští pastoři Hassan Abduraheem 

Kodi Taour a Kuwa Shamal a dárfúrský 

vysokoškolský student Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla byli 

zadržováni službou NISS po devět měsíců 

a čeká je soud, neboť jsou obviněni z toho, 

že veřejně upozorňovali na údajné utrpení 

křesťanů ve válkou zmítaných oblastech 

Súdánu; vzhledem k tomu, že v posledních 

letech se zvýšil počet soudních přelíčení s 

obviněnými z odpadlictví, které skončily 

vynesením rozsudku smrti; 

H. vzhledem k tomu, že súdánské orgány 

ukládají přísná omezení svobody 

náboženského vyznání; vzhledem k tomu, 

že hrozby adresované vedoucím 

představitelům církví a zastrašování 

náboženských komunit, včetně křesťanů, 

pokračovaly v posledních letech ve 

zrychleném sledu; vzhledem k tomu, že 

pracovník české organizace pro pomoc 

křesťanům Petr Jašek, súdánští pastoři 

Hassan Abduraheem Kodi Taour a Kuwa 

Shamal a dárfúrský vysokoškolský student 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla byli zadržováni službou NISS 

po devět měsíců a čeká je soud, neboť jsou 

obviněni z toho, že veřejně upozorňovali 

na údajné utrpení křesťanů ve válkou 

zmítaných oblastech Súdánu; vzhledem k 

tomu, že v posledních letech se zvýšil 

počet soudních přelíčení s obviněnými z 

odpadlictví, které skončily vynesením 
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rozsudku smrti; 

Or. en 

 

 


