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Изменение  1 

Marietje Schaake 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

относно последните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

2. изразява своята загриженост относно 

последните атаки срещу коптски 

християни в Египет, както и своята 

солидарност със семействата на 

жертвите; призовава египетското 

правителство да осигури личната 

безопасност и телесната 

неприкосновеност на коптските 

християни и на членовете на други 

религиозни малцинства в страната; 

2. изразява своята загриженост относно 

последните атаки срещу коптски 

християни в Египет, както и своята 

солидарност със семействата на 

жертвите; призовава египетското 

правителство да осигури личната 

безопасност и телесната 

неприкосновеност на коптските 

християни и на членовете на всички 

други малцинства в страната; 

Or. en 
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Изменение  2 

Marietje Schaake 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

относно последните атаки срещу религиозни малцинства в Египет и Малайзия 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

10. призовава Съвета, Комисията и 

Върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност да обърнат 

особено внимание на положението на 

религиозните малцинства, в това 

число християнските общности, в 

рамките на отношенията и 

сътрудничеството на ЕС със 

съответните страни; 

10. призовава Съвета, Комисията и 

Върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност да обърнат 

особено внимание на положението на 

малцинствата, в това число 

християнските общности, в рамките на 

отношенията и сътрудничеството на ЕС 

със съответните страни; 

Or. en 

 

 


