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Amendamentul 1 
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
Situația din Egipt 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul Oa (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Oa. întrucât, în iunie 2014, Statele Unite 
au deblocat acordarea unui ajutor militar 
în valoare de 575 milioane USD pentru 
Egipt, fonduri pe care le înghețaseră ca 
urmare a loviturii de stat militare 
împotriva lui Morsi; întrucât, în 
decembrie 2014, UE a propus un nou 
acord comercial pentru statele din 
regiunea Orientului Mijlociu și a Africii 
de Nord (OMAN), printre care Egiptul;  

Or. en 
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Amendamentul 2 
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
Situația din Egipt 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  2a. condamnă încă o dată lovitura de stat 
militară și represiunea brutală de către 
armata egipteană; regretă profund 
pierderea de vieți, precum și răniții și 
distrugerile care au avut loc în Cairo și în 
alte părți în Egipt; își reiterează opinia 
conform căreia liderii și generalii din 
armata egipteană nu sunt în măsură să 
satisfacă cererile întemeiate ale poporului 
egiptean, deoarece conducerea armatei 
deține poziții economice puternice în 
Egipt și reprezintă interese economice și 
politice diferite de cele ale lucrătorilor, 
oamenilor săraci și tinerilor care cer 
justiție socială și un nivel de trai mai 
ridicat; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
Situația din Egipt 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. insistă asupra faptului că viitorul 
Egiptului trebuie să rămână sub controlul 
deplin al poporului egiptean, fără nicio 
ingerință externă; se opune oricărei 
ingerințe externe, în special din partea 
SUA, a Israelului sau a Arabiei Saudite; 
regretă sprijinul pe care UE și unele 
guverne ale statelor membre l-au oferit 
timp de zeci de ani în special regimului lui 
Hosni Mubarak; reafirmă că relațiile 
economice, politice, sociale, culturale și 
orice alt tip de relații dintre UE și țările 
din cadrul politicii europene de vecinătate 
trebuie să se bazeze pe egalitatea de 
tratament, principiul neingerinței, 
solidaritate, dialog și respectarea 
asimetriilor specifice și a caracteristicilor 
fiecărei țări; 

Or. en 
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Amendamentul 4 
Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
Situația din Egipt 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 11 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  11a. reiterează apelul către autoritățile 
egiptene de a redeschide de urgență 
punctul de frontieră de la Rafah pentru a 
ușura suferințele poporului palestinian, 
care au fost agravate de ultimul masacru 
comis de armata Israelului;  

Or. en 

 
 


