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Pozmeňujúci návrh  5 

Charles Tannock 

v mene skupiny ECR 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o situácii v Egypte 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie C 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

C. keďže od prevzatia moci armádou v 

júni 2013 uskutočnila egyptská vláda 

rozsiahlu kampaň svojvoľného zatýkania, 

prenasledovania, zastrašovania a cenzúry 

namierenú proti kritikom vlády vrátane 

novinárov, študentov a obhajcov ľudských 

práv, a to výhradne z dôvodu uplatňovania 

práva na slobodu zhromažďovania, 

združovania a prejavu, rovnako ako proti 

politickým protivníkom vrátane členov 

Moslimského bratstva; keďže správy 

naznačujú, že od júla 2013 bolo v 

bezprecedentných vlnách masového 

zatýkania zadržaných viac než 40 000 osôb 

a približne 1 400 protestujúcich bolo 

usmrtených v dôsledku nadmerného a 

svojvoľného použitia sily bezpečnostnými 

jednotkami; keďže sloboda združovania, 

sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu 

sú naďalej oblasťami, ktoré od júla 2013 

vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže 

Egypt je v správe Sloboda vo svete za rok 

2014 organizácie Freedom House 

hodnotený ako „neslobodný“; 

C. keďže od vojenskej intervencie v júni 

2013 uskutočnila egyptská vláda rozsiahlu 

kampaň svojvoľného zatýkania, 

prenasledovania, zastrašovania a cenzúry 

namierenú proti kritikom vlády vrátane 

novinárov, študentov a obhajcov ľudských 

práv, a to výhradne z dôvodu uplatňovania 

práva na slobodu zhromažďovania, 

združovania a prejavu, rovnako ako proti 

politickým protivníkom vrátane členov 

Moslimského bratstva; keďže správy 

naznačujú, že od júla 2013 bolo v 

bezprecedentných vlnách masového 

zatýkania zadržaných viac než 40 000 osôb 

a približne 1 400 protestujúcich bolo 

usmrtených v dôsledku nadmerného a 

svojvoľného použitia sily bezpečnostnými 

jednotkami; keďže sloboda združovania, 

sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu 

sú naďalej oblasťami, ktoré od júla 2013 

vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže 

Egypt je v správe Sloboda vo svete za rok 

2014 organizácie Freedom House 

hodnotený ako „neslobodný“; 
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