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Amendement  5 

Charles Tannock 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de situatie in Egypte 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de Egyptische 

overheid sinds de militaire 

machtsovername in juni 2013 een 

grootschalige campagne heeft gevoerd van 

willekeurige detentie, pesterijen, 

intimidatie en censuur tegen critici van de 

regering, uitsluitend omdat ze hun recht op 

vrijheid van vergadering en vereniging en 

hun recht op vrije meningsuiting 

uitoefenden, onder wie journalisten, 

studenten en mensenrechtenactivisten, en 

tegen politieke tegenstanders, onder wie 

leden van de Moslimbroederschap; 

overwegende dat uit verslagen blijkt dat 

sinds juli 2013 meer dan 40 000 personen 

zijn vastgezet na nooit eerder geziene 

golven van massa-arrestaties en dat sinds 

juli 2013 naar schatting 1 400 betogers zijn 

gedood als gevolg van het gebruik van 

excessief en willekeurig geweld door de 

veiligheidstroepen; overwegende dat de 

vrijheid van vereniging, de vrijheid van 

vergadering en de vrijheid van 

meningsuiting sinds juli 2013 punten van 

bijzondere zorg zijn gebleven; 

overwegende dat Egypte door het Freedom 

House in het Freedom in the World-verslag 

C. overwegende dat de Egyptische 

overheid sinds de militaire interventie in 

juni 2013 een grootschalige campagne 

heeft gevoerd van willekeurige detentie, 

pesterijen, intimidatie en censuur tegen 

critici van de regering, uitsluitend omdat ze 

hun recht op vrijheid van vergadering en 

vereniging en hun recht op vrije 

meningsuiting uitoefenden, onder wie 

journalisten, studenten en 

mensenrechtenactivisten, en tegen politieke 

tegenstanders, onder wie leden van de 

Moslimbroederschap; overwegende dat uit 

verslagen blijkt dat sinds juli 2013 meer 

dan 40 000 personen zijn vastgezet na 

nooit eerder geziene golven van massa-

arrestaties en dat sinds juli 2013 naar 

schatting 1 400 betogers zijn gedood als 

gevolg van het gebruik van excessief en 

willekeurig geweld door de 

veiligheidstroepen; overwegende dat de 

vrijheid van vereniging, de vrijheid van 

vergadering en de vrijheid van 

meningsuiting sinds juli 2013 punten van 

bijzondere zorg zijn gebleven; 

overwegende dat Egypte door het Freedom 

House in het Freedom in the World-verslag 
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over 2014 is ingeschaald als "niet vrij"; over 2014 is ingeschaald als "niet vrij"; 

Or. en 


