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Pozmeňujúci návrh 1
Mick Wallace, Clare Daly
v mene skupiny The Left
Spoločný návrh uznesenia
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Prípad Ahmadrezu Džalálího v Iráne
Spoločný návrh uznesenia
Odsek 1
Spoločný návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

1.
vyzýva Irán pod novozvoleným
prezidentom Ebrahimom Raisim, aby
zastavil blížiacu sa popravu švédskoiránskeho akademického pracovníka Dr.
Ahmadrezu Džalálího, aby sa mu
ospravedlnil a okamžite a bezpodmienečne
ho prepustil a umožnil mu vrátiť sa k svojej
rodine vo Švédsku; dôrazne odsudzuje jeho
mučenie, svojvoľné zadržiavanie a trest
smrti na základe nepodložených obvinení,
ako je zdokumentované v stanovisku
pracovnej skupiny Úradu vysokého
komisára OSN pre ľudské práva pre
svojvoľné zadržiavanie z roku 2017;
naliehavo vyzýva Irán, aby mu dovtedy,
kým nebudú splnené uvedené požiadavky,
bezodkladne umožnil pravidelný kontakt
so svojou rodinou a právnikom, zaručil
jeho bezpečnosť a poskytol mu naliehavú a
primeranú zdravotnú starostlivosť; vyzýva
Irán, aby prestal ohrozovať jeho rodinu vo
Švédsku a v Iráne;

1.
vyzýva na posilnenie
diplomatických vzťahov s Iránom s
cieľom prispieť k zlepšeniu situácie
Ahmadrezu Džalálího; vyzýva Irán pod
novozvoleným prezidentom Ebrahimom
Raisim, aby zastavil blížiacu sa popravu
švédsko-iránskeho akademického
pracovníka Dr. Ahmadrezu Džalálího, aby
sa mu ospravedlnil a okamžite a
bezpodmienečne ho prepustil a umožnil mu
vrátiť sa k svojej rodine vo Švédsku;
dôrazne odsudzuje jeho mučenie,
svojvoľné zadržiavanie a trest smrti na
základe nepodložených obvinení, ako je
zdokumentované v stanovisku pracovnej
skupiny Úradu vysokého komisára OSN
pre ľudské práva pre svojvoľné
zadržiavanie z roku 2017; naliehavo
vyzýva Irán, aby mu dovtedy, kým nebudú
splnené uvedené požiadavky, bezodkladne
umožnil pravidelný kontakt so svojou
rodinou a právnikom, zaručil jeho
bezpečnosť a poskytol mu naliehavú a
primeranú zdravotnú starostlivosť; vyzýva
Irán, aby prestal ohrozovať jeho rodinu vo
Švédsku a v Iráne;
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