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Módosítás 1
Mick Wallace, Clare Daly
a The Left képviselőcsoport nevében

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Ahmadreza Djalali ügye Iránban

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. felszólítja Iránt, hogy újonnan 
megválasztott elnöke, Ebrahim Raisi alatt 
állítsa le Dr. Ahmadreza Djalali svéd-iráni 
tudós küszöbön álló kivégzését, azonnal és 
feltétel nélkül kegyelmezzenek meg neki és 
bocsássák szabadon, valamint tegyék 
lehetővé, hogy visszatérhessen családjához 
Svédországba; határozottan elítéli 
megkínzatását, önkényes fogva tartását és a 
megalapozatlan vádak alapján ellene hozott 
halálos ítéletet, amint azt az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztossága önkényes fogva tartással 
foglalkozó munkacsoportjának 2017-es 
véleménye dokumentálja; sürgeti Iránt, 
hogy a fentiek alapján haladéktalanul 
biztosítsa számára a rendszeres 
kapcsolattartást családjával és ügyvédjével, 
garantálja biztonságát, és biztosítson 
számára sürgős és megfelelő orvosi 
ellátást; felszólítja Iránt, hogy ne 
fenyegesse tovább a családját sem 
Svédországban, sem Iránban;

1. felszólít fokozott diplomáciai 
tevékenységre Iránnal Dr. Ahmadreza 
Djalali helyzetének javítása érdekében; 
felszólítja Iránt, hogy újonnan 
megválasztott elnöke, Ebrahim Raisi alatt 
állítsa le Dr. Ahmadreza Djalali svéd-iráni 
tudós küszöbön álló kivégzését, azonnal és 
feltétel nélkül kegyelmezzenek meg neki és 
bocsássák szabadon, valamint tegyék 
lehetővé, hogy visszatérhessen családjához 
Svédországba; határozottan elítéli 
megkínzatását, önkényes fogva tartását és a 
megalapozatlan vádak alapján ellene hozott 
halálos ítéletet, amint azt az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztossága önkényes fogva tartással 
foglalkozó munkacsoportjának 2017-es 
véleménye dokumentálja; sürgeti Iránt, 
hogy a fentiek alapján haladéktalanul 
biztosítsa számára a rendszeres 
kapcsolattartást családjával és ügyvédjével, 
garantálja biztonságát, és biztosítson 
számára sürgős és megfelelő orvosi 
ellátást; felszólítja Iránt, hogy ne 
fenyegesse tovább a családját sem 
Svédországban, sem Iránban;
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