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Tarkistus  5 

Charles Tannock 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Egyptin tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 

sotilaallisen väliintulon jälkeen Egyptin 

hallitus on käynyt laajamittaista 

kampanjaa, johon kuuluvat hallituksen 

arvostelijoiden mielivaltaiset pidätykset, 

häirintä, pelottelu ja sensurointi vain siksi, 

että he olivat harjoittaneet kokoontumis-, 

yhdistymis- ja ilmaisunvapauttaan, ja 

toteaa, että tämä koskee myös toimittajia, 

opiskelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia 

sekä poliittisia vastustajia, 

Muslimiveljeskunnan jäsenet mukaan 

luettuina; ottaa huomioon, että 

kertomuksista ilmenee yli 40 000 henkilön 

joutuneen pidätetyiksi heinäkuun 2013 

jälkeen ennennäkemättömissä 

joukkopidätysten aalloissa ja arviolta 

1 400 mielenosoittajan saaneen surmansa 

turvallisuusjoukkojen liiallisen ja 

mielivaltaisen voimankäytön seurauksena; 

toteaa, että yhdistymisvapaus, 

kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus ovat 

pysyneet erityisinä huolenaiheina aina 

vuodesta 2013 lähtien; toteaa, että Freedom 

House -järjestön vuotta 2014 koskevan 

Freedom in the World -raportin mukaan 

C. ottaa huomioon, että kesäkuun 2013 

sotilaallisen asioihin puuttumisen jälkeen 

Egyptin hallitus on käynyt laajamittaista 

kampanjaa, johon kuuluvat hallituksen 

arvostelijoiden mielivaltaiset pidätykset, 

häirintä, pelottelu ja sensurointi vain siksi, 

että he olivat harjoittaneet kokoontumis-, 

yhdistymis- ja ilmaisunvapauttaan, ja 

toteaa, että tämä koskee myös toimittajia, 

opiskelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia 

sekä poliittisia vastustajia, 

Muslimiveljeskunnan jäsenet mukaan 

luettuina; ottaa huomioon, että 

kertomuksista ilmenee yli 40 000 henkilön 

joutuneen pidätetyiksi heinäkuun 2013 

jälkeen ennennäkemättömissä 

joukkopidätysten aalloissa ja arviolta 

1 400 mielenosoittajan saaneen surmansa 

turvallisuusjoukkojen liiallisen ja 

mielivaltaisen voimankäytön seurauksena; 

toteaa, että yhdistymisvapaus, 

kokoontumisvapaus ja ilmaisunvapaus ovat 

pysyneet erityisinä huolenaiheina aina 

vuodesta 2013 lähtien; toteaa, että Freedom 

House -järjestön vuotta 2014 koskevan 

Freedom in the World -raportin mukaan 
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Egypti ei ole vapaa; Egypti ei ole vapaa; 

Or. en 


