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Alteração  5 

Charles Tannock 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação no Egito 

Proposta de resolução comum 

Considerando C 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

C. Considerando que, desde o golpe militar 

de junho de 2013, o governo egípcio levou 

a cabo uma campanha de detenções 

arbitrárias, assédio, intimidação e censura 

em larga escala contra críticos do governo 

unicamente por exercerem os seus direitos 

à liberdade de reunião, de associação e de 

expressão, que incluiu jornalistas, 

defensores dos direitos humanos e 

opositores políticos, nomeadamente 

membros da Irmandade Muçulmana; que 

diversos relatos referem que, desde julho 

de 2013, foram detidas mais de 40 mil 

pessoas, na sequência de uma vaga de 

detenções em massa sem precedentes, e 

mortos cerca de 1400 manifestantes em 

resultado da utilização arbitrária e 

excessiva da força por parte das forças de 

segurança; que, desde julho de 2013, as 

liberdades de associação, de reunião e de 

expressão continuam a suscitar sérias 

preocupações; que o Egito está classificado 

como «não livre» no relatório sobre a 

Liberdade no Mundo, publicado pela 

organização Freedom House; 

C. Considerando que, desde a intervenção 

militar de junho de 2013, o governo 

egípcio levou a cabo uma campanha de 

detenções arbitrárias, assédio, intimidação 

e censura em larga escala contra críticos do 

governo unicamente por exercerem os seus 

direitos à liberdade de reunião, de 

associação e de expressão, que incluiu 

jornalistas, defensores dos direitos 

humanos e opositores políticos, 

nomeadamente membros da Irmandade 

Muçulmana; que diversos relatos referem 

que, desde julho de 2013, foram detidas 

mais de 40 mil pessoas, na sequência de 

uma vaga de detenções em massa sem 

precedentes, e mortos cerca de 1400 

manifestantes em resultado da utilização 

arbitrária e excessiva da força por parte das 

forças de segurança; que, desde julho de 

2013, as liberdades de associação, de 

reunião e de expressão continuam a 

suscitar sérias preocupações; que o Egito 

está classificado como «não livre» no 

relatório sobre a Liberdade no Mundo, 

publicado pela organização Freedom 

House; 
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