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Pozměňovací návrh 1
Mick Wallace, Clare Daly
za skupinu The Left

Společný návrh usnesení
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Případ Ahmadrezy Džalálího v Íránu

Společný návrh usnesení
Bod 1

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Írán, aby pod nově 
zvoleným prezidentem Ebráhímem Raísím 
zastavil bezprostředně hrozící popravu 
švédsko-íránského akademického 
pracovníka dr. Ahmadrezy Džalálího, aby 
mu udělil milost a okamžitě 
a bezpodmínečně jej propustil a umožnil 
mu návrat k rodině ve Švédsku; důrazně 
odsuzuje jeho mučení, svévolné zadržování 
a trest smrti na základě obvinění, která 
nejsou podložená, což dokládá stanovisko 
pracovní skupiny pro svévolné zadržování 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva z roku 2017; naléhavě vyzývá Írán, 
aby dr. Ahmadrezovi Džalálímu před 
vyřízením výše uvedených požadavků 
okamžitě umožnil pravidelný kontakt 
s rodinou a právníkem, aby mu zaručil 
bezpečnost a poskytl naléhavou 
a odpovídající lékařskou péči; vyzývá Írán, 
aby přestal vyhrožovat jeho rodině ve 
Švédsku a Íránu;

1. žádá, aby byla ve snaze o zlepšení 
situace dr. Ahmadrezy Džalálího posílena 
diplomacie s Íránem; vyzývá Írán, aby pod 
nově zvoleným prezidentem Ebráhímem 
Raísím zastavil bezprostředně hrozící 
popravu švédsko-íránského akademického 
pracovníka dr. Ahmadrezy Džalálího, aby 
mu udělil milost a okamžitě 
a bezpodmínečně jej propustil a umožnil 
mu návrat k rodině ve Švédsku; důrazně 
odsuzuje jeho mučení, svévolné zadržování 
a trest smrti na základě obvinění, která 
nejsou podložená, což dokládá stanovisko 
pracovní skupiny pro svévolné zadržování 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva z roku 2017; naléhavě vyzývá Írán, 
aby dr. Ahmadrezovi Džalálímu před 
vyřízením výše uvedených požadavků 
okamžitě umožnil pravidelný kontakt 
s rodinou a právníkem, aby mu zaručil 
bezpečnost a poskytl naléhavou 
a odpovídající lékařskou péči; vyzývá Írán, 
aby přestal vyhrožovat jeho rodině ve 
Švédsku a Íránu;
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