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Amendement  1 

Marietje Schaake 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de recente aanvallen tegen religieuze minderheden in Egypte en Maleisië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 

recente aanvallen tegen koptische 

christenen in Egypte en zijn solidariteit met 

de families van de slachtoffers; verzoekt de 

Egyptische regering de persoonlijke 

veiligheid en fysieke integriteit van 

koptische christenen en leden van andere 

religieuze minderheden in het land te 

garanderen; 

2. spreekt zijn bezorgdheid uit over de 

recente aanvallen tegen koptische 

christenen in Egypte en zijn solidariteit met 

de families van de slachtoffers; verzoekt de 

Egyptische regering de persoonlijke 

veiligheid en fysieke integriteit van 

koptische christenen en leden van andere 

minderheden in het land te garanderen; 

Or. en 



 

AM\802098NL.doc  PE432.983v01-00 }  

 PE432.895v01-00 }  

 PE432.886v01-00 }  

 PE432.897v01-00 }  

 PE432.893v01-00 }  

 PE432.896v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.1.2010  B7-0035/2010 }  

 B7-0037/2010 }  

 B7-0038/2010 }  

 B7-0039/2010 }  

 B7-0045/2010 }  

 B7-0048/2010 } RC1/Am. 2 

Amendement  2 

Marietje Schaake 

namens de ALDE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over de recente aanvallen tegen religieuze minderheden in Egypte en Maleisië 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de Raad, de Commissie en de 

hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid 

in het kader van de betrekkingen en de 

samenwerking van de Europese Unie met 

de betrokken landen bijzondere aandacht te 

schenken aan de situatie van de religieuze 

minderheden, met inbegrip van de 

christelijke gemeenschappen; 

10. verzoekt de Raad, de Commissie en de 

hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid 

in het kader van de betrekkingen en de 

samenwerking van de Europese Unie met 

de betrokken landen bijzondere aandacht te 

schenken aan de situatie van de 

minderheden, met inbegrip van de 

christelijke gemeenschappen; 

Or. en 

 

 


