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Amendamentul 1
Mick Wallace, Clare Daly
în numele Grupului The Left

Propunere comună de rezoluție
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Cazul lui Ahmadreza Djalali din Iran

Propunere comună de rezoluție
Punctul 1

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

1. invită Iranul, sub conducerea 
președintelui său nou-ales, Ebrahim Raisi, 
să oprească execuția iminentă a cadrului 
universitar suedezo-iranian, dr. Ahmadreza 
Djalali, să îl grațieze și să îl elibereze 
imediat și necondiționat, precum și să îi 
permită să se întoarcă la familia sa în 
Suedia; condamnă cu fermitate tortura și 
detenția arbitrară la care acesta a fost 
supus, precum și condamnarea sa la moarte 
pe baza unor acuzații nefondate, astfel cum 
se arată în avizul din 2017 al Grupului de 
lucru privind detenția arbitrară al Oficiului 
Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului; îndeamnă Iranul, în 
așteptarea adoptării măsurilor menționate 
mai sus, să îi permită imediat lui 
Ahmadreza Djalali să își contacteze în mod 
periodic familia și avocatul, să îi garanteze 
siguranța și să îi ofere asistență medicală 
urgentă și adecvată; invită Iranul să 
înceteze să mai amenințe membrii familiei 
lui Ahmadreza Djalali din Suedia și Iran;

1. solicită consolidarea relațiilor 
diplomatice cu Iranul, pentru a contribui 
la îmbunătățirea situației lui Ahmadreza 
Djalali; invită Iranul, sub conducerea 
președintelui său nou-ales, Ebrahim Raisi, 
să oprească execuția iminentă a cadrului 
universitar suedezo-iranian, dr. Ahmadreza 
Djalali, să îl grațieze și să îl elibereze 
imediat și necondiționat, precum și să îi 
permită să se întoarcă la familia sa în 
Suedia; condamnă cu fermitate tortura și 
detenția arbitrară la care acesta a fost 
supus, precum și condamnarea sa la moarte 
pe baza unor acuzații nefondate, astfel cum 
se arată în avizul din 2017 al Grupului de 
lucru privind detenția arbitrară al Oficiului 
Înaltului Comisar al ONU pentru 
Drepturile Omului; îndeamnă Iranul, în 
așteptarea adoptării măsurilor menționate 
mai sus, să îi permită imediat lui 
Ahmadreza Djalali să își contacteze în mod 
periodic familia și avocatul, să îi garanteze 
siguranța și să îi ofere asistență medicală 
urgentă și adecvată; invită Iranul să 
înceteze să mai amenințe membrii familiei 
lui Ahmadreza Djalali din Suedia și Iran;
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