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Ændringsforslag  1 

László Tıkés 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen for to kristne præster i Sudan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning F a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at 12 unge kristne 

piger fra Nuba-bjergene blev arresteret 

den 25. juni 2015, da de forlod en 

baptistkirke, og blev anklaget for at være 

uanstændig klædt; der henviser til, at to 

af pigerne blev løsladt uden anklage 

næste dag, og de andre ti blev løsladt mod 

kaution; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

László Tıkés 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen for to kristne præster i Sudan 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning F b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Fb. der henviser til, at de kristne piger 

skal møde op i retten tiltalt i henhold til 

artikel 152 i den sudanesiske straffelov, 

der har følgende ordlyd: "Den, der på 

offentligt sted, begår en uanstændig 

handling eller en handling, der er i strid 

med den offentlige moral eller bærer en 

beklædning, der er utugtig eller i strid 

med den offentlige moral eller krænker 

den offentlige sædelighed, straffes med 

piskning, som ikke må overstige 40 

piskeslag, eller med bøde eller med begge 

dele"; 

Or. en 



 

AM\1068369DA.doc PE565.685v01-00 } 

 PE565.687v01-00 } 

 PE565.689v01-00 } 

 PE565.691v01-00 } 

 PE565.692v01-00 } 

 PE565.693v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.7.2015  B8-0707/2015 }  

 B8-0709/2015 }  

 B8-0711/2015 }  

 B8-0713/2015 }  

 B8-0714/2015 }  

 B8-0715/2015 } RC1/Am. 3 

Ændringsforslag  3 

László Tıkés 

for PPE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Situationen for to kristne præster i Sudan 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. fordømmer arrestationen af de 12 

kristne piger; opfordrer regeringen i 

Sudan til at indstille retssagen mod de ti 

piger, der bør frikendes for at have gjort 

noget forkert; opfordrer regeringen i 

Sudan til at give borgerne lov til at klæde 

sig i overensstemmelse med deres egne 

religioners skik og brug; 

Or. en 

 

 


