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Amendamentul  1 

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

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

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la Sudan 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât autoritățile sudaneze 

restricționează sever libertatea religioasă; 

întrucât amenințările la adresa liderilor 

bisericii și intimidarea comunităților 

creștine au continuat într-un ritm accelerat 

în ultimii ani; întrucât lucrătorul ceh al 

organizației Christian Aid, Petr Jašek, 

pastorii sudanezi Hassan Abduraheem 

Kodi Taour, Kuwa Shamal și doctorandul 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla din Darfur sunt ținuți în 

detenție de nouă luni deja de către SNIS și 

urmează să fie judecați în baza acuzațiilor 

de a fi atras atenția asupra presupuselor 

suferințe ale creștinilor în regiuni devastate 

de război ale Sudanului; întrucât în ultimii 

ani se înregistrează o creștere a numărului 

de procese bazate pe acuzații de apostazie 

și a numărului de sentințe de condamnare 

la moarte care rezultă în urma acestora; 

H. întrucât autoritățile sudaneze 

restricționează sever libertatea religioasă; 

întrucât amenințările la adresa liderilor 

bisericii și intimidarea comunităților 

religioase, inclusiv a celor creștine, au 

continuat într-un ritm accelerat în ultimii 

ani; întrucât lucrătorul ceh al organizației 

Christian Aid, Petr Jašek, pastorii sudanezi 

Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa 

Shamal și doctorandul Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla din Darfur 

sunt ținuți în detenție de nouă luni deja de 

către SNIS și urmează să fie judecați în 

baza acuzațiilor de a fi atras atenția asupra 

presupuselor suferințe ale creștinilor în 

regiuni devastate de război ale Sudanului; 

întrucât în ultimii ani se înregistrează o 

creștere a numărului de procese bazate pe 

acuzații de apostazie și a numărului de 

sentințe de condamnare la moarte care 

rezultă în urma acestora; 
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