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Amendamentul 1 

Marietje Schaake 

în numele Grupului ALDE 
 
Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 
referitoare la recentele atacuri îndreptate împotriva minorităților religioase din Egipt și 
Malaysia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
recentele atacuri împotriva creștinilor copți 
din Egipt și solidaritatea cu familiile 
victimelor; invită guvernul egiptean să 
asigure siguranța și integritatea personală a 
creștinilor copți și a membrilor altor 
minorități religioase din această țară; 

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
recentele atacuri împotriva creștinilor copți 
din Egipt și solidaritatea cu familiile 
victimelor; invită guvernul egiptean să 
asigure siguranța și integritatea personală a 
creștinilor copți și a membrilor oricăror 
alte minorități din această țară; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Marietje Schaake 
în numele Grupului ALDE 
 
Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la recentele atacuri îndreptate împotriva minorităților religioase din Egipt și 
Malaysia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. invită Consiliul, Comisia și pe Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în cadrul 
relațiilor și cooperării UE cu țările vizate, 
să acorde o atenție deosebită situației 
minorităților religioase, inclusiv a 
comunităților creștine;   

10. invită Consiliul, Comisia și pe Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, în cadrul 
relațiilor și cooperării UE cu țările vizate, 
să acorde o atenție deosebită situației 
minorităților, inclusiv a comunităților 
creștine;   

Or. en 

 
 


