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Pakeitimas 1
Mick Wallace, Clare Daly
The Left frakcijos vardu

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
EPP, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left
Ahmadreza Djalali atvejis Irane

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. ragina Iraną ir naujai išrinktą 
prezidentą Ebrahimą Raisi sustabdyti 
gresiantį mirties bausmės įvykdymą 
Švedijos ir Irano pilietybę turinčiam 
mokslininkui dr. Ahmadrezai Djalali, 
suteikti jam malonę, nedelsiant ir 
besąlygiškai jį išlaisvinti ir leisti jam grįžti 
į savo šeimą Švedijoje; griežtai smerkia jo 
kankinimą, savavališką sulaikymą ir 
mirties nuosprendį remiantis nepagrįstais 
kaltinimais, kaip nurodyta 2017 m. 
Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuro darbo grupės savavališko 
sulaikymo klausimais nuomonėje; ragina 
Iraną nedelsiant leisti jam palaikyti 
nuolatinius ryšius su savo šeima ir 
advokatu, užtikrinti jo saugumą ir suteikti 
jam skubią ir tinkamą medicininę pagalbą; 
ragina Iraną nustoti grasinti jo šeimai 
Švedijoje ir Irane;

1. ragina imtis aktyvesnių 
diplomatijos veiksmų dėl Irano, siekiant 
padėti pagerinti Ahmadrezos Djalali 
padėtį; ragina Iraną ir naujai išrinktą 
prezidentą Ebrahimą Raisi sustabdyti 
gresiantį mirties bausmės įvykdymą 
Švedijos ir Irano pilietybę turinčiam 
mokslininkui dr. Ahmadrezai Djalali, 
suteikti jam malonę, nedelsiant ir 
besąlygiškai jį išlaisvinti ir leisti jam grįžti 
į savo šeimą Švedijoje; griežtai smerkia jo 
kankinimą, savavališką sulaikymą ir 
mirties nuosprendį remiantis nepagrįstais 
kaltinimais, kaip nurodyta 2017 m. 
Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuro darbo grupės savavališko 
sulaikymo klausimais nuomonėje; ragina 
Iraną nedelsiant leisti jam palaikyti 
nuolatinius ryšius su savo šeima ir 
advokatu, užtikrinti jo saugumą ir suteikti 
jam skubią ir tinkamą medicininę pagalbą; 
ragina Iraną nustoti grasinti jo šeimai 
Švedijoje ir Irane;
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