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Emenda 1
Mick Wallace, Clare Daly
f'isem il-Grupp the Left

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Il-każ ta' Ahmadreza Djalali fl-Iran

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda

1. Jistieden lill-Iran, taħt il-President 
Ebrahim Raisi li għadu kif ġie elett, biex 
iwaqqaf l-eżekuzzjoni imminenti tal-
akkademiku Svediż-Iranjan 
Dr Ahmadreza Djalali, biex jagħtih maħfra 
u jeħilsu immedjatament u mingħajr 
kundizzjonijiet, u biex jippermettilu 
jirritorna lejn il-familja tiegħu fl-Iżvezja; 
jikkundanna bil-qawwa t-tortura, id-
detenzjoni arbitrarja u l-piena tal-mewt 
tiegħu fuq akkużi mhux sostanzjati kif 
dokumentat fl-opinjoni tal-2017 tal-Grupp 
ta' Ħidma tal-Uffiċċju tal-Kummissarju 
Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem 
dwar id-Detenzjoni Arbitrarja; iħeġġeġ lill-
Iran, sakemm dan ta' hawn fuq jibqa' 
pendenti, jikkonċedilu immedjatament 
kuntatt regolari mal-familja u l-avukat 
tiegħu, jiggarantixxi s-sikurezza tiegħu u 
jipprovdilu kura medika urġenti u 
adegwata; jistieden lill-Iran biex jieqaf 
jhedded lill-familja tiegħu fl-Iżvezja u fl-
Iran;

1. Jappella għal diplomazija msaħħa 
mal-Iran sabiex tgħin fit-titjib tas-
sitwazzjoni ta' Ahmadreza Djalali; 
jistieden lill-Iran, taħt il-President Ebrahim 
Raisi li għadu kif ġie elett, biex iwaqqaf l-
eżekuzzjoni imminenti tal-akkademiku 
Svediż-Iranjan Dr Ahmadreza Djalali, biex 
jagħtih maħfra u jeħilsu immedjatament u 
mingħajr kundizzjonijiet, u biex 
jippermettilu jirritorna lejn il-familja tiegħu 
fl-Iżvezja; jikkundanna bil-qawwa t-
tortura, id-detenzjoni arbitrarja u l-piena 
tal-mewt tiegħu fuq akkużi mhux 
sostanzjati kif dokumentat fl-opinjoni tal-
2017 tal-Grupp ta' Ħidma tal-Uffiċċju tal-
Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet 
tal-Bniedem dwar id-Detenzjoni Arbitrarja; 
iħeġġeġ lill-Iran, sakemm dan ta' hawn fuq 
jibqa' pendenti, jikkonċedilu 
immedjatament kuntatt regolari mal-
familja u l-avukat tiegħu, jiggarantixxi s-
sikurezza tiegħu u jipprovdilu kura medika 
urġenti u adegwata; jistieden lill-Iran biex 
jieqaf jhedded lill-familja tiegħu fl-Iżvezja 
u fl-Iran;
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