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Módosítás  1 

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

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

Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Szudánról: 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

H preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel a szudáni hatóságok a 

vallásszabadságot sértő súlyos 

megszorításokat írnak elő; mivel a 

keresztény egyházi vezetőkkel szembeni 

fenyegetések és a keresztény közösségek 

megfélemlítése az elmúlt évek során egyre 

gyorsabb ütemben folyik; mivel Petr 

Jašeket, a Keresztény Segélyprogram 

(Christian Aid) cseh résztvevőjét, Hasszán 

Abdurahém Kodi Taur és Kuva Samál 

lelkipásztorokat, valamint Abdulmonem 

Abdumavla Issza Abdumavla darfúri 

egyetemi hallgatót a szudáni titkosszolgálat 

már kilenc hónapja tartja fogva, és vádat 

emeltek ellenük amiatt, mert feltárták a 

keresztények szenvedéseit Szudán háború 

sújtotta térségeiben; mivel az elmúlt 

években egyre több embert állítottak 

bíróság elé és ítéltek halálra hitehagyás 

vádjával; 

H. mivel a szudáni hatóságok a 

vallásszabadságot sértő súlyos 

megszorításokat írnak elő; mivel egyházi 

vezetőkkel szembeni fenyegetések és 

vallási közösségek, közöttük a 

keresztények megfélemlítése az elmúlt 

évek során egyre gyorsabb ütemben folyik; 

mivel Petr Jašeket, a Keresztény 

Segélyprogram (Christian Aid) cseh 

résztvevőjét, Hasszán Abdurahém Kodi 

Taur és Kuva Samál lelkipásztorokat, 

valamint Abdulmonem Abdumavla Issza 

Abdumavla darfúri egyetemi hallgatót a 

szudáni titkosszolgálat már kilenc hónapja 

tartja fogva, és vádat emeltek ellenük 

amiatt, mert feltárták a keresztények 

szenvedéseit Szudán háború sújtotta 

térségeiben; mivel az elmúlt években egyre 

több embert állítottak bíróság elé és ítéltek 

halálra hitehagyás vádjával; 
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