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Ændringsforslag  1 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situationen i Egypten 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning O a (ny) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Oa. der henviser til, at USA i juni 2014 

frigav 575 mio. USD i militær bistand til 

Egypten, som havde været indefrosset 

siden militærkuppet mod Mursi; der 

henviser til, at EU i december 2014 

foreslog en ny handelsaftale med landene 

i det mellemøstlige og nordafrikanske 

område (MENA), herunder Egypten;  

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situationen i Egypten 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. gentager sin fordømmelse af 

militærkuppet og den brutale 

undertrykkelse fra den egyptiske hærs 

side; beklager dybt tabet af menneskeliv 

og skader og ødelæggelser i Kairo og 

andre dele af Egypten; gentager, at det 

ikke mener, at lederne og generalerne i 

den egyptiske hær kan tilbyde en vej frem 

med hensyn til at bevæge sig i retning af 

det egyptiske folks berettigede krav, 

eftersom hærens ledelse har økonomiske 

magtpositioner i Egypten og 

repræsenterer økonomiske og politiske 

interesser, der er forskellige fra 

arbejdstagernes, de fattiges og de unges 

interesser, idet disse grupper kræver 

social retfærdighed og højere 

levestandard; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situationen i Egypten 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. fastholder, at Egyptens fremtidige 

skæbne skal afgøres af det egyptiske folk 

alene, uden nogen indblanding udefra; er 

imod enhver ekstern indblanding, bl.a. fra 

USA's, Israels eller Saudi-Arabiens side; 

beklager, at EU og visse medlemsstaters 

regeringer i årtier har støttet især Hosni 

Mubaraks regime; gentager, at 

økonomiske, politiske, sociale, kulturelle 

og andre former for forbindelser mellem 

EU og alle lande, der er omfattet af den 

europæiske naboskabspolitik, skal bygge 

på ligestilling, ikke-indblanding, 

solidaritet, dialog og respekt for hvert 

enkelt lands forskelle og karakteristika; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situationen i Egypten 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  11a. gentager sin opfordring til de 

egyptiske myndigheder om omgående at 

genåbne grænsen ved Rafah for at mildne 

det palæstinensiske folks lidelse, der er 

blevet forværret af den seneste massakre, 

som den israelske hær har forøvet;  

Or. en 

 

 


