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Ændringsforslag  1 

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

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

Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Sudan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning H 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

H. der henviser til, at de sudanske 

myndigheder pålægger religionsfriheden 

strenge begrænsninger; der henviser til, at 

trusler mod kirkeledere og intimidering af 

kristne samfund er fortsat i et øget tempo i 

de seneste år; der henviser til, at den 

tjekkiske Christian Aid-medarbejder Petr 

Jašek Kodi, de sudanske præster Hassan 

Abduraheem Kodi Taour og Kuwa Shamal 

og den studerende Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawlaer har være 

frihedsberøvet af NISS i nu ni måneder og 

er sigtet for at have gjort opmærksom på 

påståede kristne lidelser i de krigshærgede 

områder i Sudan; der henviser til, at der i 

de seneste år har været et stigende antal 

retssager baseret på anklager om apostasi 

og med efterfølgende dødsdomme; 

H. der henviser til, at de sudanske 

myndigheder pålægger religionsfriheden 

strenge begrænsninger; der henviser til, at 

trusler mod kirkeledere og intimidering af 

religiøse, herunder kristne, samfund er 

fortsat i et øget tempo i de seneste år; der 

henviser til, at den tjekkiske Christian Aid-

medarbejder Petr Jašek Kodi, de sudanske 

præster Hassan Abduraheem Kodi Taour 

og Kuwa Shamal og den studerende 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawlaer har være frihedsberøvet af 

NISS i nu ni måneder og er sigtet for at 

have gjort opmærksom på påståede kristne 

lidelser i de krigshærgede områder i Sudan; 

der henviser til, at der i de seneste år har 

været et stigende antal retssager baseret på 

anklager om apostasi og med efterfølgende 

dødsdomme; 

Or. en 
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