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Alteração  1 

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

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

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o Sudão 

Proposta de resolução comum 

Considerando H 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

H. Considerando que as autoridades do 

Sudão impõem severas restrições à 

liberdade de religião; que as ameaças 

contra líderes da igreja e a intimidação das 

comunidades cristãs continuaram a um 

ritmo acelerado nos últimos anos; que o 

trabalhador humanitário cristão de 

nacionalidade checa Petr Jašek, os pastores 

sudaneses Hassan Abduraheem Kodi Taour 

e Kuwa Shamal e o estudante do Darfur 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla se encontram detidos há nove 

meses pelo NISS e enfrentam julgamento 

por serem acusados de divulgar 

informações sobre o alegado sofrimento 

dos cristãos nas zonas do Sudão assoladas 

pela guerra; que, nos últimos anos, houve 

um aumento dos julgamentos por apostasia 

e subsequente pena de morte; 

H. Considerando que as autoridades do 

Sudão impõem severas restrições à 

liberdade de religião; que as ameaças 

contra líderes da igreja e a intimidação das 

comunidades religiosas, incluindo das 

comunidades cristãs, continuaram a um 

ritmo acelerado nos últimos anos; que o 

trabalhador humanitário cristão de 

nacionalidade checa Petr Jašek, os pastores 

sudaneses Hassan Abduraheem Kodi Taour 

e Kuwa Shamal e o estudante do Darfur 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla se encontram detidos há nove 

meses pelo NISS e enfrentam julgamento 

por serem acusados de divulgar 

informações sobre o alegado sofrimento 

dos cristãos nas zonas do Sudão assoladas 

pela guerra; que, nos últimos anos, houve 

um aumento dos julgamentos por apostasia 

e subsequente pena de morte; 
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