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Fælles beslutningsforslag 

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

om situationen i Egypten 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt C 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

C. der henviser til, at den egyptiske 

regering siden den militære 

magtovertagelse i juni 2013 har ført en 

storstilet kampagne med vilkårlig 

tilbageholdelse, chikane, intimidering og 

censur mod regeringskritikere blot for at 

udøve deres ret til forsamlings-, forenings- 

og ytringsfrihed, herunder journalister, 

studerende og 

menneskerettighedsforkæmpere, og mod 

politiske modstandere, herunder 

medlemmer af Det Muslimske Broderskab; 

der henviser til, at over 40 000 mennesker 

siden juli 2013 ifølge rapporter er blevet 

tilbageholdt efter hidtil usete bølger af 

masseanholdelser, og at det skønnes, at 

1 400 demonstranter er blevet dræbt som 

følge af sikkerhedsstyrkernes overdrevne 

og vilkårlige anvendelse af magt; der 

henviser til, at forenings-, forsamlings- og 

ytringsfriheden siden juli 2013 har været 

og fortsat er områder, der giver grund til 

særlig bekymring; der henviser til, at 

Egypten af Freedom Houses 2014-rapport 

om frihed i verden betegnes som "ikke 

frit"; 

C. der henviser til, at den egyptiske 

regering siden den militære intervention i 

juni 2013 har ført en storstilet kampagne 

med vilkårlig tilbageholdelse, chikane, 

intimidering og censur mod 

regeringskritikere blot for at udøve deres 

ret til forsamlings-, forenings- og 

ytringsfrihed, herunder journalister, 

studerende og 

menneskerettighedsforkæmpere, og mod 

politiske modstandere, herunder 

medlemmer af Det Muslimske Broderskab; 

der henviser til, at over 40 000 mennesker 

siden juli 2013 ifølge rapporter er blevet 

tilbageholdt efter hidtil usete bølger af 

masseanholdelser, og at det skønnes, at 

1 400 demonstranter er blevet dræbt som 

følge af sikkerhedsstyrkernes overdrevne 

og vilkårlige anvendelse af magt; der 

henviser til, at forenings-, forsamlings- og 

ytringsfriheden siden juli 2013 har været 

og fortsat er områder, der giver grund til 

særlig bekymring; der henviser til, at 

Egypten af Freedom Houses 2014-rapport 

om frihed i verden betegnes som "ikke 

frit"; 
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