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Predlog spremembe 1
Mick Wallace, Clare Daly
v imenu skupine The Left

Skupni predlog resolucije
EPP, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Primer Ahmadreze Džalalija v Iranu
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Odstavek 1

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Iran, naj pod vodstvom 
novoizvoljenega predsednika Ebrahima 
Raisija prekliče usmrtitev švedsko-
iranskega akademija dr. Ahmadreze 
Džalalija, ga pomilosti, nemudoma in 
brezpogojno izpusti ter mu dovoli vrnitev k 
družini na Švedskem; odločno obsoja 
njegovo mučenje, samovoljno pridržanje in 
obsodbo na smrtno kazen na podlagi 
neutemeljenih obtožb, kot je leta 2017 v 
svojem mnenju ugotovila delovna skupina 
o samovoljnih pridržanjih pri Uradu 
visokega komisarja OZN za človekove 
pravice; poziva Iran, naj dr. Ahmadrezi 
Džalaliju, dokler ne bo oproščen in 
izpuščen, nemudoma omogoči redne stike 
z družino in odvetnikom, poskrbi za 
njegovo varnost ter mu zagotovi nujno in 
ustrezno zdravstveno oskrbo; poziva Iran, 
naj preneha groziti njegovi družini na 
Švedskem in v Iranu;

1. poziva k poglobitvi diplomatskih 
stikov z Iranom, da bi izboljšali položaj 
Ahmadreze Džalalija; poziva Iran, naj pod 
vodstvom novoizvoljenega predsednika 
Ebrahima Raisija prekliče usmrtitev 
švedsko-iranskega akademija dr. 
Ahmadreze Džalalija, ga pomilosti, 
nemudoma in brezpogojno izpusti ter mu 
dovoli vrnitev k družini na Švedskem; 
odločno obsoja njegovo mučenje, 
samovoljno pridržanje in obsodbo na 
smrtno kazen na podlagi neutemeljenih 
obtožb, kot je leta 2017 v svojem mnenju 
ugotovila delovna skupina o samovoljnih 
pridržanjih pri Uradu visokega komisarja 
OZN za človekove pravice; poziva Iran, 
naj dr. Ahmadrezi Džalaliju, dokler ne bo 
oproščen in izpuščen, nemudoma omogoči 
redne stike z družino in odvetnikom, 
poskrbi za njegovo varnost ter mu zagotovi 
nujno in ustrezno zdravstveno oskrbo; 
poziva Iran, naj preneha groziti njegovi 
družini na Švedskem in v Iranu;
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