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Pozměňovací návrh  1 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Egypt, a zejména případ Giulia Regeniho 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že Giulio Regeni 

prováděl v Káhiře výzkum a že mu přitom 

za základ jeho práce posloužila odborná 

publikace „Egypt´s Long Revolution“ 

(Dlouhá egyptská revoluce), kterou 

na podzim 2014 vydalo vydavatelství 

Taylor and Francis Group a jejíž 

autorkou je Maha Abdelrahmanová, která 

dohlížela na práci Regeniho 

na Cambridgeské univerzitě; vzhledem 

k tomu, že dr. Abdelrahmanová  

za účelem aktualizace této publikace 

požádala Regeniho, aby se nezabýval 

prostým analytickým výzkumem 

na základě veřejně dostupných zdrojů, 

nýbrž aby se věnoval terénnímu výzkumu; 

vzhledem k tomu, že egyptské orgány 

nesou tuto publikaci s nelibostí; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  2 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Egypt, a zejména případ Giulia Regeniho 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že Evropská unie již 

několikrát vyjádřila své odhodlání chránit 

lidská práva, v tomto případě však 

nečinně mlčí; vzhledem k tomu, že dosud 

podle všeho nebyla přijata žádná opatření 

proto, aby se zabránilo tomu, aby byli 

evropští občané bez svého vědomí zapojeni 

do univerzitního výzkumu, který by se 

prováděl pro zpravodajské účely; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  3 

Mario Borghezio 

za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Egypt, a zejména případ Giulia Regeniho 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. žádá místopředsedkyni Komise / 

vysokou představitelky, aby k tomuto 

případu, kdy hrozí, že se z něj stane jen 

další nevyřešený případ, přijala jasné 

a pevné stanovisko; 

Or. it 

 

 


