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Poprawka  5 

Charles Tannock 

w imieniu grupy ECR 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie sytuacji w Egipcie 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, Ŝe od czasu 

przewrotu wojskowego w czerwcu 2013 r. 

rząd egipski prowadzi szeroko zakrojoną 

kampanię arbitralnych zatrzymań, nękania, 

zastraszania i cenzury skierowaną 

przeciwko osobom krytykującym rząd, 

wyłącznie za korzystanie przez nich z 

prawa do wolności zgromadzeń, zrzeszania 

się i wolności słowa, w tym 

dziennikarzom, studentom i obrońcom 

praw człowieka, a takŜe oponentom 

politycznym, w tym członkom 

Stowarzyszenia Braci Muzułmanów; mając 

na uwadze, Ŝe według doniesień od lipca 

2013 r. ponad 40 000 osób zostało 

zatrzymanych w wyniku 

bezprecedensowych fali masowych 

aresztowań i szacuje się, Ŝe 1 400 

demonstrantów poniosło śmierć na skutek 

przesadnego i arbitralnego uŜycia siły 

przez siły bezpieczeństwa; mając na 

uwadze, Ŝe od lipca 2013 r. wolność 

zrzeszania się, wolność zgromadzeń i 

wolność słowa pozostają obszarami 

budzącymi szczególny niepokój; mając na 

uwadze, Ŝe w raporcie Freedom House na 

temat wolności na świecie za 2014 r. Egipt 

C. mając na uwadze, Ŝe od czasu 

wojskowej interwencji w czerwcu 2013 r. 

rząd egipski prowadzi szeroko zakrojoną 

kampanię arbitralnych zatrzymań, nękania, 

zastraszania i cenzury skierowaną 

przeciwko osobom krytykującym rząd, 

wyłącznie za korzystanie przez nich z 

prawa do wolności zgromadzeń, zrzeszania 

się i wolności słowa, w tym 

dziennikarzom, studentom i obrońcom 

praw człowieka, a takŜe oponentom 

politycznym, w tym członkom 

Stowarzyszenia Braci Muzułmanów; mając 

na uwadze, Ŝe według doniesień od lipca 

2013 r. ponad 40 000 osób zostało 

zatrzymanych w wyniku 

bezprecedensowych fali masowych 

aresztowań i szacuje się, Ŝe 1 400 

demonstrantów poniosło śmierć na skutek 

przesadnego i arbitralnego uŜycia siły 

przez siły bezpieczeństwa; mając na 

uwadze, Ŝe od lipca 2013 r. wolność 

zrzeszania się, wolność zgromadzeń i 

wolność słowa pozostają obszarami 

budzącymi szczególny niepokój; mając na 

uwadze, Ŝe w raporcie Freedom House na 

temat wolności na świecie za 2014 r. Egipt 
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uznano za kraj, w którym nie ma wolności; uznano za kraj, w którym nie ma wolności; 

Or. en 


