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Τροπολογία  1 

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

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Σοφία Σακοράφα, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

σχετικά με το Σουδάν 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές 

αρχές επιβάλλουν σοβαρούς περιορισμούς 

στην ελευθερία της θρησκείας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά 

εκκλησιαστικών ηγετών και ο εκφοβισμός 

χριστιανικών κοινοτήτων συνεχίζονται με 

ταχύτερο ρυθμό κατά τα τελευταία έτη· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τσέχος 

συμμετέχων σε  πρόγραμμα χριστιανικής 

βοήθειας Petr Jašek, οι σουδανοί ιερείς 

Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa 

Shamal, και ο φοιτητής Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla από το 

Νταρφούρ, κρατούνται από τη NISS εδώ 

και εννέα μήνες από της NISS και 

πρόκειται να προσαχθούν σε δίκη με την 

κατηγορία της καταγγελίας εικαζόμενης 

πρόκλησης δεινών κατά Χριστιανών σε 

περιοχές του Σουδάν που έχουν πληγεί από 

τον πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σουδανικές 

αρχές επιβάλλουν σοβαρούς περιορισμούς 

στην ελευθερία της θρησκείας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές κατά 

εκκλησιαστικών ηγετών και ο εκφοβισμός 

θρησκευτικών κοινοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 
συνεχίζονται με ταχύτερο ρυθμό κατά τα 

τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

τσέχος συμμετέχων σε  πρόγραμμα 

χριστιανικής βοήθειας Petr Jašek, οι 

σουδανοί ιερείς Hassan Abduraheem Kodi 

Taour, Kuwa Shamal, και ο φοιτητής 

Abdulmonem Abdumawla Issa 

Abdumawla από το Νταρφούρ, κρατούνται 

από τη NISS εδώ και εννέα μήνες από της 

NISS και πρόκειται να προσαχθούν σε 

δίκη με την κατηγορία της καταγγελίας 

εικαζόμενης πρόκλησης δεινών κατά 

Χριστιανών σε περιοχές του Σουδάν που 

έχουν πληγεί από τον πόλεμο· 
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των δικών με την κατηγορία της 

αποστασίας και των συνεπαγόμενων 

επιβολών θανατικών ποινών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 

χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση των 

δικών με την κατηγορία της αποστασίας 

και των συνεπαγόμενων επιβολών 

θανατικών ποινών· 

Or. en 

 

 


