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Muudatusettepanek 1
Mick Wallace, Clare Daly
fraktsiooni The Left nimel

Resolutsiooni ühisettepanek
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Ahmadreza Djalali juhtum Iraanis

Resolutsiooni ühisettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek

1. kutsub Iraani üles oma vastvalitud 
presidendi Ebrahim Raisi juhtimisel 
loobuma Rootsi-Iraani akadeemiku dr 
Ahmadreza Djalali eelolevast hukkamisest, 
andma talle viivitamata ja tingimusteta 
armu ja ta vabastama ning lubama tal 
Rootsi oma perekonna juurde tagasi 
pöörduda; mõistab teravalt hukka tema 
piinamise, meelevaldse kinnipidamise ja 
talle põhjendamatute süüdistuste alusel 
surmanuhtluse määramise, nagu on 
märgitud ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 
büroo meelevaldse kinnipidamise 
küsimustega tegeleva töörühma 2017. aasta 
arvamuses; nõuab tungivalt, et seni tagaks 
Iraan talle viivitamata võimaluse pidada 
järjepidevalt kontakti oma perekonnaga ja 
oma advokaadiga, kindlustaks tema 
turvalisuse ning annaks talle kiireloomulist 
ja piisavat arstiabi; kutsub Iraani üles 
lõpetama tema perekonna ähvardamine 
Rootsis ja Iraanis;

1. nõuab, et suhetes Iraaniga 
kasutataks tõhustatud diplomaatiat, et 
aidata Ahmadreza Djalali olukorda 
parandada; kutsub Iraani üles oma 
vastvalitud presidendi Ebrahim Raisi 
juhtimisel loobuma Rootsi-Iraani 
akadeemiku dr Ahmadreza Djalali 
eelolevast hukkamisest, andma talle 
viivitamata ja tingimusteta armu ja ta 
vabastama ning lubama tal Rootsi oma 
perekonna juurde tagasi pöörduda; mõistab 
teravalt hukka tema piinamise, meelevaldse 
kinnipidamise ja talle põhjendamatute 
süüdistuste alusel surmanuhtluse 
määramise, nagu on märgitud ÜRO 
inimõiguste ülemvoliniku büroo 
meelevaldse kinnipidamise küsimustega 
tegeleva töörühma 2017. aasta arvamuses; 
nõuab tungivalt, et seni tagaks Iraan talle 
viivitamata võimaluse pidada järjepidevalt 
kontakti oma perekonnaga ja oma 
advokaadiga, kindlustaks tema turvalisuse 
ning annaks talle kiireloomulist ja piisavat 
arstiabi; kutsub Iraani üles lõpetama tema 
perekonna ähvardamine Rootsis ja Iraanis;
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