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Poprawka 1
Mick Wallace, Clare Daly
w imieniu grupy The Left

Wspólny projekt rezolucji
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Sprawa Ahmadrezy Dżalalego w Iranie

Wspólny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wspólny projekt rezolucji Poprawka

1. apeluje do Iranu pod 
przewodnictwem nowo wybranego 
prezydenta Ebrahima Raisiego o 
wstrzymanie zbliżającej się egzekucji 
szwedzko-irańskiego wykładowcy dr. 
Ahmadrezy Dżalalego, o jego ułaskawienie 
oraz niezwłoczne i bezwarunkowe 
zwolnienie, a także o umożliwienie mu 
powrotu do rodziny w Szwecji; 
zdecydowanie potępia tortury, arbitralne 
zatrzymania i wyroki śmierci wydawane na 
podstawie nieuzasadnionych zarzutów, 
udokumentowane w 2017 r. w opinii 
Grupy Roboczej ds. Arbitralnych 
zatrzymań Biura Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka; wzywa Iran, by do czasu 
spełnienia powyższych postulatów 
niezwłocznie zapewniono wykładowcy 
regularny kontakt z rodziną i prawnikiem, 
zagwarantowano mu bezpieczeństwo i 
zapewniono pilnie potrzebną odpowiednią 
opiekę medyczną; wzywa Iran, by przestał 
grozić jego rodzinie w Szwecji i Iranie;

1. apeluje o intensywniejsze działania 
dyplomatyczne w stosunkach z Iranem, by 
pomóc poprawić sytuację Ahmadrezy 
Dżalalego; apeluje do Iranu pod 
przewodnictwem nowo wybranego 
prezydenta Ebrahima Raisiego o 
wstrzymanie zbliżającej się egzekucji 
szwedzko-irańskiego wykładowcy dr. 
Ahmandrezy Dżalalego, o jego 
ułaskawienie oraz niezwłoczne i 
bezwarunkowe zwolnienie, a także o 
umożliwienie mu powrotu do rodziny w 
Szwecji; zdecydowanie potępia tortury, 
arbitralne zatrzymania i wyroki śmierci 
wydawane na podstawie nieuzasadnionych 
zarzutów, udokumentowane w 2017 r. w 
opinii Grupy Roboczej ds. Arbitralnych 
Zatrzymań Biura Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka; wzywa Iran, by do czasu 
spełnienia powyższych postulatów 
niezwłocznie zapewniono wykładowcy 
regularny kontakt z rodziną i prawnikiem, 
zagwarantowano mu bezpieczeństwo i 
zapewniono pilnie potrzebną odpowiednią 
opiekę medyczną; wzywa Iran, by przestał 
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grozić jego rodzinie w Szwecji i Iranie;

Or. en


