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Amendement 1
Mick Wallace, Clare Daly
namens de Fractie The Left

Gezamenlijke ontwerpresolutie
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Het geval van Ahmadreza Djalali in Iran

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt Iran om onder zijn nieuw 
verkozen president Ebrahim Raisi de 
nakende terechtstelling van de Zweeds-
Iraanse wetenschapper dr. Ahmadreza 
Djalali tegen te houden, hem gratie te 
verlenen, hem onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten, en hem toe 
te staan terug te keren naar zijn familie in 
Zweden; veroordeelt ten stelligste zijn 
foltering, willekeurige detentie en 
doodstraf op grond van ongefundeerde 
aanklachten, zoals beschreven in het advies 
van de Werkgroep willekeurige detentie 
van het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de VN voor de mensenrechten van 
2017; dringt er bij Iran op aan hem 
onmiddellijk regelmatig contact met zijn 
familie en advocaat te laten onderhouden, 
zijn veiligheid te waarborgen en hem 
dringend noodzakelijke en adequate 
medische zorg te verlenen totdat 
bovengenoemde eis is ingewilligd; roept 
Iran ertoe op zijn familie in Zweden en 
Iran niet langer te bedreigen;

1. dringt aan op intensivering van de 
diplomatieke betrekkingen met Iran om de 
situatie van dr. Ahmadreza Djalali te 
helpen verbeteren; verzoekt Iran om onder 
zijn nieuw verkozen president Ebrahim 
Raisi de nakende terechtstelling van de 
Zweeds-Iraanse wetenschapper 
dr. Ahmadreza Djalali tegen te houden, 
hem gratie te verlenen, hem onmiddellijk 
en onvoorwaardelijk vrij te laten, en hem 
toe te staan terug te keren naar zijn familie 
in Zweden; veroordeelt ten stelligste zijn 
foltering, willekeurige detentie en 
doodstraf op grond van ongefundeerde 
aanklachten, zoals beschreven in het advies 
van de Werkgroep willekeurige detentie 
van het Bureau van de Hoge Commissaris 
van de VN voor de mensenrechten van 
2017; dringt er bij Iran op aan hem 
onmiddellijk regelmatig contact met zijn 
familie en advocaat te laten onderhouden, 
zijn veiligheid te waarborgen en hem 
dringend noodzakelijke en adequate 
medische zorg te verlenen totdat 
bovengenoemde eis is ingewilligd; roept 
Iran ertoe op zijn familie in Zweden en 
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Iran niet langer te bedreigen;

Or. en


