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Pozměňovací návrh  1 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Mohameda Zejna al-Abidína 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění N a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Na. vzhledem k tomu, že EU znovu 

navázala spolupráci se Súdánem v rámci 

iniciativy týkající se migrační trasy mezi 

EU a Africkým rohem (v rámci tzv. 

Chartúmského procesu); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Mohameda Zejna al-Abidína 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění N b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Nb. vzhledem k tomu, že řada 

súdánských lidskoprávních aktivistů 

vyjádřila při několika příležitostech své 

značné obavy týkající se opětovného 

navázání spolupráce EU se súdánským 

režimem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Mohameda Zejna al-Abidína 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. je znepokojen tím, že spolupráce 

EU a jednotlivých členských států 

se Súdánem v oblasti migrace povede 

k povzbuzení režimu, který byl oficiálně 

obviněn ze zločinů proti lidskosti, 

z válečných zločinů a genocidy; obává se, 

že stávající důraz kladený na migraci 

ve výsledku povede k tomu, že se EU už 

nebude zaměřovat na problematiku 

lidských práv, jako je svoboda projevu, 

což by mohlo nakonec vést k ještě 

represivnějším opatřením ze strany 

súdánského režimu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Barbara Lochbihler, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

o svobodě projevu v Súdánu, zejména o případu Mohameda Zejna al-Abidína 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8b. vyzývá EU a členské státy, aby 

vrátily dialog se súdánskou vládou 

na pracovní úroveň, místo toho, aby byl 

veden pouze na úrovni ministrů, a to až 

do chvíle, kdy budou k dispozici jasné 

a ověřitelné důkazy o podstatném zlepšení 

situace v oblasti lidských práv v zemi, 

mj. o tom, že vláda Súdánu přestala 

v rámci konfliktu v Dárfúru a ve dvou 

přechodových oblastech útočit na civilní 

obyvatelstvo; 

Or. en 

 

 


