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Pakeitimas  5 

Charles Tannock 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

S&D, Verts/ALE, ECR, PPE, ALDE 

d÷l pad÷ties Egipte 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi nuo 2013 m. birželio m÷n. 

karinio perversmo Egipto vyriausyb÷ 

vykdo plataus masto neteisminių 

sulaikymų, priekabiavimo, bauginimo ir 

cenzūros kampaniją prieš vyriausyb÷s 

kritikus vien d÷l to, kad jie naudojasi savo 

teis÷mis į susirinkimų, asociacijų ir žodžio 

laisves, įskaitant žurnalistus, studentus ir 

žmogaus teisių gyn÷jus, taip pat politinius 

oponentus, įskaitant Musulmonų brolijos 

narius; kadangi pranešama, jog nuo 

2013 m. liepos m÷n. sulaikyta daugiau kaip 

40 000 žmonių, kilus beprecedentei 

masinių su÷mimų bangai, ir apie 1 400 

protestuotojų nužudyta saugumo paj÷goms 

savavališkai panaudojus pernelyg didelę 

j÷gą; kadangi asociacijų, susirinkimų ir 

žodžio laisv÷s vis dar yra tos sritys, kurios 

nuo 2013 m. liepos m÷n. kelia didelį 

susirūpinimą; kadangi, remiantis 

organizacijos „Freedom House“ 2014 m. 

laisv÷s pasaulyje ataskaitoje pateikiamu 

reitingu, Egipte laisv÷ neužtikrinama; 

C. kadangi nuo 2013 m. birželio m÷n. 

karin÷s intervencijos Egipto vyriausyb÷ 

vykdo plataus masto neteisminių 

sulaikymų, priekabiavimo, bauginimo ir 

cenzūros kampaniją prieš vyriausyb÷s 

kritikus vien d÷l to, kad jie naudojasi savo 

teis÷mis į susirinkimų, asociacijų ir žodžio 

laisves, įskaitant žurnalistus, studentus ir 

žmogaus teisių gyn÷jus, taip pat politinius 

oponentus, įskaitant Musulmonų brolijos 

narius; kadangi pranešama, jog nuo 

2013 m. liepos m÷n. sulaikyta daugiau kaip 

40 000 žmonių, kilus beprecedentei 

masinių su÷mimų bangai, ir apie 1 400 

protestuotojų nužudyta saugumo paj÷goms 

savavališkai panaudojus pernelyg didelę 

j÷gą; kadangi asociacijų, susirinkimų ir 

žodžio laisv÷s vis dar yra tos sritys, kurios 

nuo 2013 m. liepos m÷n. kelia didelį 

susirūpinimą; kadangi, remiantis 

organizacijos „Freedom House“ 2014 m. 

laisv÷s pasaulyje ataskaitoje pateikiamu 

reitingu, Egipte laisv÷ neužtikrinama; 

Or. en 
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