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Poprawka  1 

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

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

Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie Sudanu 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że władze Sudanu 

poważnie ograniczają wolność religijną; 

mając na uwadze, że w ostatnich latach 

coraz częściej dochodzi do gróźb wobec 

przywódców kościelnych i zastraszania 

wspólnot chrześcijańskich; mając na 

uwadze, że czeski pracownik organizacji 

Christian Aid Petr Jašek, sudańscy 

pastorzy Hassan Abduraheem Kodi Taour i 

Kuwa Shamal, a także student z Darfuru 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla są już od dziewięciu miesięcy 

przetrzymywani w areszcie przez Krajowe 

Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa i czeka 

ich proces pod zarzutem piętnowania 

domniemanych prześladowań chrześcijan 

na ogarniętych wojną obszarach Sudanu; 

mając na uwadze, że w ostatnich latach 

odnotowano wzrost liczby procesów 

sądowych na podstawie zarzutów o 

apostazję oraz wzrost liczby wydawanych 

H. mając na uwadze, że władze Sudanu 

poważnie ograniczają wolność religijną; 

mając na uwadze, że w ostatnich latach 

coraz częściej dochodzi do gróźb wobec 

przywódców kościelnych i zastraszania 

wspólnot religijnych, w tym chrześcijan; 

mając na uwadze, że czeski pracownik 

organizacji Christian Aid Petr Jašek, 

sudańscy pastorzy Hassan Abduraheem 

Kodi Taour i Kuwa Shamal, a także 

student z Darfuru Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla są już od 

dziewięciu miesięcy przetrzymywani w 

areszcie przez Krajowe Służby Wywiadu i 

Bezpieczeństwa i czeka ich proces pod 

zarzutem piętnowania domniemanych 

prześladowań chrześcijan na ogarniętych 

wojną obszarach Sudanu; mając na 

uwadze, że w ostatnich latach odnotowano 

wzrost liczby procesów sądowych na 

podstawie zarzutów o apostazję oraz 
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wyroków śmierci w tych procesach; wzrost liczby wydawanych wyroków 

śmierci w tych procesach; 

Or. en 

 

 


