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Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

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

par stāvokli Ēăiptē 

Kopējās rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 
Kopējās rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā kopš militārā apvērsuma 
2013. gada jūnijā Ēăiptes valdība ir 
izvērsusi plašu, veicot patvaĜīgus arestus, 
vajāšanu, iebiedēšanu un ieviešot cenzūru 
pret valdības kritizētājiem, tostarp 
žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, 
kā arī politiskajiem oponentiem, arī pret 
MusulmaĦu brālības dalībniekiem, tikai par 
to, ka viĦi īsteno savas tiesības brīvi 
pulcēties un biedroties, kā arī tiesības uz 
vārda brīvību; tā kā ziĦojumi liecina, ka 
kopš 2013. gada jūlijā pēc nepieredzēti 
plašiem masveida arestiem ir apcietināti 
vairāk nekā 40 000 cilvēku un ap 
1400 protestētāju ir gājuši bojā, drošības 
spēkiem pārmērīgi un patvaĜīgi lietojot 
spēku; tā kā kopš 2013. gada jūlija 
joprojām īpašas bažas raisa biedrošanās, 
pulcēšanās un vārda brīvības 
apdraudējums; tā kā organizācijas Freedom 
House 2014. gada ziĦojumā par brīvību 
pasaulē Ēăipte ir raksturota kā nebrīva 
valsts; 

C. tā kā kopš armijas iejaukšanās 
2013. gada jūnijā Ēăiptes valdība ir 
izvērsusi plašu, veicot patvaĜīgus arestus, 
vajāšanu, iebiedēšanu un ieviešot cenzūru 
pret valdības kritizētājiem, tostarp 
žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, 
kā arī politiskajiem oponentiem, arī pret 
MusulmaĦu brālības dalībniekiem, tikai par 
to, ka viĦi īsteno savas tiesības brīvi 
pulcēties un biedroties, kā arī tiesības uz 
vārda brīvību; tā kā ziĦojumi liecina, ka 
kopš 2013. gada jūlijā pēc nepieredzēti 
plašiem masveida arestiem ir apcietināti 
vairāk nekā 40 000 cilvēku un ap 
1400 protestētāju ir gājuši bojā, drošības 
spēkiem pārmērīgi un patvaĜīgi lietojot 
spēku; tā kā kopš 2013. gada jūlija 
joprojām īpašas bažas raisa biedrošanās, 
pulcēšanās un vārda brīvības 
apdraudējums; tā kā organizācijas Freedom 
House 2014. gada ziĦojumā par brīvību 
pasaulē Ēăipte ir raksturota kā nebrīva 
valsts; 
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