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Amendamentul 5 

Charles Tannock 
în numele Grupului ECR 

 

Propunere comună de rezoluție 

S&D, Verts/ALE, ECR, PPE, ALDE 
referitoare la situația din Egipt 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul C 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât, de la preluarea controlului de 
către armată în iunie 2013, guvernul 
egiptean a desfășurat o campanie de mare 

amploare de detenții arbitrare, hărțuiri, 
intimidări și cenzură împotriva celor care 
au exprimat critici la adresa guvernului 

pentru simplul fapt că și-au exercitat 
dreptul la liberă întrunire, asociere și 
exprimare, inclusiv jurnaliști, studenți și 
apărători ai drepturilor omului, și împotriva 
oponenților politici, inclusiv membri ai 

Frăției Musulmane; întrucât rapoartele 
indică faptul că, din iulie 2013, peste 40 
000 de persoane au fost reținute în urma 

unor valuri fără precedent de arestări în 
masă, iar aproximativ 1 400 de protestatari 

au fost omorâți în urma utilizării excesive 
și arbitrare a forței de către forțele de 
securitate; întrucât libertatea de asociere, 
de întrunire și de exprimare au rămas 
domenii de îngrijorări deosebite începând 

cu iulie 2013; întrucât organizația Freedom 
House a calificat Egiptul drept „țară care 
nu este liberă” în raportul său din 2014 

privind libertatea în lume; 

C. întrucât, de la intervenția armatei în 
iunie 2013, guvernul egiptean a desfășurat 
o campanie de mare amploare de detenții 

arbitrare, hărțuiri, intimidări și cenzură 
împotriva celor care au exprimat critici la 
adresa guvernului pentru simplul fapt că și-

au exercitat dreptul la liberă întrunire, 
asociere și exprimare, inclusiv jurnaliști, 
studenți și apărători ai drepturilor omului, 
și împotriva oponenților politici, inclusiv 
membri ai Frăției Musulmane; întrucât 
rapoartele indică faptul că, din iulie 2013, 
peste 40 000 de persoane au fost reținute în 
urma unor valuri fără precedent de arestări 

în masă, iar aproximativ 1 400 de 
protestatari au fost omorâți în urma 

utilizării excesive și arbitrare a forței de 
către forțele de securitate; întrucât 
libertatea de asociere, de întrunire și de 

exprimare au rămas domenii de îngrijorări 
deosebite începând cu iulie 2013; întrucât 
organizația Freedom House a calificat 
Egiptul drept „țară care nu este liberă” în 
raportul său din 2014 privind libertatea în 

lume; 
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