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Τροπολογία  1 

Willy Meyer, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κατάσταση στην Αίγυπτο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2a. έχει την έντονη αίσθηση ότι οι ηγέτες 
και οι στρατηγοί του αιγυπτιακού 
στρατού δεν θα συµβάλουν στην 
προώθηση των νόµιµων απαιτήσεων των 
διαδηλωτών, καθώς η ηγεσία του 
στρατού κατέχει ισχυρές οικονοµικές 
θέσεις στην Αίγυπτο και, εποµένως, 
εκπροσωπεί διαφορετικά οικονοµικά και 
πολιτικά συµφέροντα από ό,τι οι 
εργαζόµενοι, οι φτωχοί και οι νέοι, που 
απαιτούν κοινωνική δικαιοσύνη και 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης· 

Or. en 



 

AM\942435EL.doc PE515.908v01-00 } 

 PE515.910v01-00 } 

 PE515.911v01-00 } 

 PE515.912v01-00 } 

 PE515.913v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

3.7.2013  B7-0362/2013 }  

 B7-0364/2013 }  

 B7-0365/2013 }  

 B7-0366/2013 }  

 B7-0367/2013 } RC1/Am. 2 

Τροπολογία  2 

Willy Meyer, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κατάσταση στην Αίγυπτο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  8a. είναι κατηγορηµατικά αντίθετο στους 
όρους που συνοδεύουν το δάνειο του 
∆ΝΤ, δεδοµένου ότι θα συµβάλουν στην 
επιδείνωση των συνθηκών ζωής των 
εργαζοµένων και των πιο ευάλωτων 
στρωµάτων της αιγυπτιακής κοινωνίας· 
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Τροπολογία  3 

Willy Meyer, Paul Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Κατάσταση στην Αίγυπτο 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  9a. επαναλαµβάνει ότι ο λαός της 
Αιγύπτου πρέπει να πάρει στα χέρια του 
το µέλλον της χώρας, χωρίς καµιά 
εξωτερική παρέµβαση· αντιτίθεται σε 
κάθε εξωτερική ιµπεριαλιστική 
παρέµβαση και επαναλαµβάνει ότι ο λαός 
της Αιγύπτου πρέπει να πάρει στα χέρια 
του το µέλλον της χώρας· πιστεύει ότι 
ούτε η επέµβαση του αιγυπτιακού 
στρατού αλλά ούτε και η επιστροφή 
παλαιών στοιχείων του καθεστώτος 
Μουµπάρακ θα συµβάλουν στην πρόοδο 
για την ικανοποίηση των νόµιµων 
προσδοκιών του αιγυπτιακού λαού· 
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