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Predlog spremembe  5 

Charles Tannock 

v imenu skupine ECR 

 

Skupni predlog resolucije 

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

o razmerah v Egiptu 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker je egiptovska vlada po vojaškem 

prevzemu oblasti junija 2013 izvedla 

obsežno akcijo samovoljnih pridržanj, 

nadlegovanja, ustrahovanja in cenzuriranja 

protivladnih kritikov, vključno z novinarji, 

študenti in zagovorniki človekovih pravic, 

ter političnih nasprotnikov, vključno s člani 

Muslimanske bratovščine, in sicer 

izključno zato, ker so uveljavljali svojo 

pravico do svobodnega zbiranja, 

združevanja in izražanja; ker naj bi bilo od 

leta 2013 po podatkih v valu množičnih 

aretacij brez primere pridržanih več kot 

40 000 ljudi, zaradi pretirane in samovoljne 

uporabe sile s strani varnostnih enot pa naj 

bi bilo po ocenah ubitih 1400 protestnikov; 

ker svoboda združevanja, zbiranja in 

izražanja ostaja področje, ki od julija 2013 

zbuja posebno skrb; ker je organizacija 

Freedom House v poročilu o svoboščinah v 

svetu za leto 2014 Egipt označila kot 

„nesvobodno“ državo; 

C. ker je egiptovska vlada po vojaški 

intervenciji junija 2013 izvedla obsežno 

akcijo samovoljnih pridržanj, 

nadlegovanja, ustrahovanja in cenzuriranja 

protivladnih kritikov, vključno z novinarji, 

študenti in zagovorniki človekovih pravic, 

ter političnih nasprotnikov, vključno s člani 

Muslimanske bratovščine, in sicer 

izključno zato, ker so uveljavljali svojo 

pravico do svobodnega zbiranja, 

združevanja in izražanja; ker naj bi bilo od 

leta 2013 po podatkih v valu množičnih 

aretacij brez primere pridržanih več kot 

40 000 ljudi, zaradi pretirane in samovoljne 

uporabe sile s strani varnostnih enot pa naj 

bi bilo po ocenah ubitih 1400 protestnikov; 

ker svoboda združevanja, zbiranja in 

izražanja ostaja področje, ki od julija 2013 

zbuja posebno skrb; ker je organizacija 

Freedom House v poročilu o svoboščinah v 

svetu za leto 2014 Egipt označila kot 

„nesvobodno“ državo; 

Or. en 
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