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Ændringsforslag 1
Mick Wallace, Clare Daly
for The Left-Gruppen

Fælles beslutningsforslag
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Sagen om Ahmadreza Djalali i Iran

Fælles beslutningsforslag
Punkt 1

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag

1. opfordrer Iran til under sin nyvalgte 
præsident Ebrahim Raisi at standse den 
nært forestående henrettelse af den svensk-
iranske akademiker dr. Ahmadreza Djalali, 
til at benåde og løslade ham øjeblikkeligt 
og betingelsesløst og til at give ham 
mulighed for at vende tilbage til sin familie 
i Sverige; fordømmer på det kraftigste den 
tortur, der er begået mod ham, den 
vilkårlige tilbageholdelse og den afsagte 
dødsstraf på grundlag af ubegrundede 
anklager, som det er dokumenteret i 
udtalelsen fra 2017 fra FN's højkommissær 
for menneskerettigheders arbejdsgruppe 
om vilkårlig tilbageholdelse; opfordrer 
indtrængende Iran til i afventning af 
ovenstående straks at tillade ham at have 
regelmæssig kontakt med sin familie og 
advokat, at garantere hans sikkerhed og at 
yde ham akut og passende lægebehandling; 
opfordrer Iran til at ophøre med at true 
hans familie i Sverige og Iran;

1. opfordrer til styrket diplomati med 
Iran for at bidrage til at forbedre 
situationen for Ahmadreza Djalali; 
opfordrer Iran til under sin nyvalgte 
præsident Ebrahim Raisi at standse den 
nært forestående henrettelse af den svensk-
iranske akademiker dr. Ahmadreza Djalali, 
til at benåde og løslade ham øjeblikkeligt 
og betingelsesløst og til at give ham 
mulighed for at vende tilbage til sin familie 
i Sverige; fordømmer på det kraftigste den 
tortur, der er begået mod ham, den 
vilkårlige tilbageholdelse og den afsagte 
dødsstraf på grundlag af ubegrundede 
anklager, som det er dokumenteret i 
udtalelsen fra 2017 fra FN's højkommissær 
for menneskerettigheders arbejdsgruppe 
om vilkårlig tilbageholdelse; opfordrer 
indtrængende Iran til i afventning af 
ovenstående straks at tillade ham at have 
regelmæssig kontakt med sin familie og 
advokat, at garantere hans sikkerhed og at 
yde ham akut og passende lægebehandling; 
opfordrer Iran til at ophøre med at true 
hans familie i Sverige og Iran;
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