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Amendement  1 

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

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

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Sudan 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

H.  overwegende dat de Sudanese 

autoriteiten ernstige beperkingen opleggen 

aan de vrijheid van godsdienst; 

overwegende dat bedreigingen van 

kerkleiders en de intimidatie van 

christelijke gemeenschappen de afgelopen 

jaren zijn toegenomen; overwegende dat de 

Tsjechische christelijke hulpverlener Petr 

Jašek, de Sudanese dominees Hassan 

Abduraheem Kodi Taour en Kuwa Shamal 

en de master student uit Darfur 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla al negen maanden worden 

vastgehouden door de NISS en voor de 

rechter moeten verschijnen op 

beschuldiging van het benadrukken van 

vermeend christelijk lijden in door de 

oorlog verwoeste regio's van Sudan; 

overwegende dat de afgelopen jaren het 

aantal rechtszaken vanwege afvalligheid en 

de hieruit voortvloeiende ter dood 

H.  overwegende dat de Sudanese 

autoriteiten ernstige beperkingen opleggen 

aan de vrijheid van godsdienst; 

overwegende dat bedreigingen van 

kerkleiders en de intimidatie van religieuze 

gemeenschappen, waaronder christenen, 

de afgelopen jaren zijn toegenomen;  

overwegende dat de Tsjechische 

christelijke hulpverlener Petr Jašek, de 

Sudanese dominees Hassan Abduraheem 

Kodi Taour en Kuwa Shamal en de master 

student uit Darfur Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla al negen 

maanden worden vastgehouden door de 

NISS en voor de rechter moeten 

verschijnen op beschuldiging van het 

benadrukken van vermeend christelijk 

lijden in door de oorlog verwoeste regio's 

van Sudan; overwegende dat de afgelopen 

jaren het aantal rechtszaken vanwege 

afvalligheid en de hieruit voortvloeiende 
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veroordelingen, zijn toegenomen; ter dood veroordelingen, zijn toegenomen; 

Or. en 

 

 


