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Poprawka  1 

Willy Meyer, Paul Murphy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Egipcie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. wyraŜa zaniepokojenie politycznymi 

zmianami w Egipcie; wyraŜa ubolewanie z 

powodu przewrotu wojskowego z dnia 

3 lipca 2013 r., po którym doszło do 

przekazania władzy na rzecz 

tymczasowego prezydenta i tymczasowego 

premiera; wzywa władze egipskie, aby w 

celu stworzenia niezbędnych warunków 

dla procesu politycznego obejmującego 

wszystkie strony jak najszybciej zniosły 

stan wyjątkowy, uwolniły wszystkich 

więźniów politycznych, w tym byłego 

prezydenta Mursiego, i traktowały 

aresztowanych zgodnie ze swoimi 

zobowiązaniami międzynarodowymi; 

 5. wyraŜa zaniepokojenie politycznymi 

zmianami w Egipcie; potępia wojskowy 

zamach stanu z dnia 3 lipca 2013 r. , po 

którym doszło do przekazania władzy na 

rzecz tymczasowego prezydenta i 

tymczasowego premiera; wzywa władze 

egipskie, aby w celu stworzenia 

niezbędnych warunków dla procesu 

politycznego obejmującego wszystkie 

strony jak najszybciej zniosły stan 

wyjątkowy, uwolniły wszystkich więźniów 

politycznych, w tym byłego prezydenta 

Mursiego, i traktowały aresztowanych 

zgodnie ze swoimi zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 
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Poprawka  2 

Willy Meyer, Paul Murphy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Egipcie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. podtrzymuje swoją opinię, Ŝe 

przywódcy i generałowie armii egipskiej 

nie są w stanie zaproponować Ŝadnego 

sposobu na realizację słusznych Ŝądań 

narodu egipskiego, poniewaŜ przywództwo 

armii zajmuje silną pozycję gospodarczą w 

Egipcie i reprezentuje odmienne interesy 

gospodarcze i polityczne niŜ interesy 

pracowników, osób ubogich i młodzieŜy, 

domagających się sprawiedliwości 

społecznej i wyŜszego standardu Ŝycia; 
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Poprawka  3 

Willy Meyer, Paul Murphy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja w Egipcie 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. ponownie zapewnia o swoim 

zobowiązaniu do udzielenia Egipcjanom 

pomocy w procesie prowadzącym do 

reform demokratycznych i gospodarczych; 

z zadowoleniem przyjmuje i popiera 

wysiłki wysokiej przedstawiciel / 

wiceprzewodniczącej Catherine Ashton 

oraz specjalnego przedstawiciela 

Bernardino Leóna w zakresie mediacji 

między stronami w celu wypracowania 

rozwiązania umoŜliwiającego wyjście z 

obecnego kryzysu politycznego; 

 13. domaga się, by decyzja co do 

przyszłości Egiptu pozostała w gestii 

narodu egipskiego bez jakiejkolwiek 

ingerencji z zewnątrz; sprzeciwia się 

jakiejkolwiek zewnętrznej, 

imperialistycznej ingerencji; jest 

przekonany, Ŝe ani interwencja egipskiego 

wojska, ani powrót elementów byłego 

reŜimu Mubaraka nie mogą przyczynić się 

do realizacji słusznych aspiracji ludności 

Egiptu; ponownie podkreśla, Ŝe stosunki 

gospodarcze, polityczne, społeczne, 

kulturalne i wszelkie inne stosunki między 

UE a wszystkimi krajami objętymi 

europejską polityką sąsiedztwa muszą 

opierać się na równym traktowaniu, 

solidarności, dialogu oraz poszanowaniu 

szczególnych asymetrii i 

charakterystycznych cech kaŜdego z tych 

krajów; 

 

Or. en 

 

 


