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Τροπολογία  1 

Mario Borghezio 

εξ ονόμαηος ηης Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

Aίγυπηος και ιδίως η υπόθεζη ηου Giulio Regeni 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιγιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Δ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν Giulio 

Regeni πξαγκαηνπνηνύζε ζην Κάηξν 

έξεπλεο, ρξεζηκνπνηώληαο σο βάζε ην 

δνθίκην "Egypt's Long Revolution" (Η 

Μαθξά Επαλάζηαζε ηεο Αηγύπηνπ), πνπ 

δεκνζηεύζεθε ην θζηλόπσξν ηνπ 2014 

από ηηο εθδόζεηο ηνπ Οκίινπ Taylor and 

Francis κε ηελ ππνγξαθή ηεο Maha 

Abdelrahman, επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο 

ηνπ Regeni ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Cambridge· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Δξ 

Abdelrahman, σο ζπκβνιή ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ δνθηκίνπ απηνύ, είρε 

δεηήζεη από ηνλ Regeni όρη πιένλ κηα 

απιή αλαιπηηθή έξεπλα κε αλνηθηέο 

πεγέο, αιιά κηα ζπκκεηνρηθή έξεπλα· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη απηό ην δνθίκην 

είλαη αλεπηζύκεην ζηηο αηγππηηαθέο 

αξρέο· 

Or. it 
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Τροπολογία  2 

Mario Borghezio 

εξ ονόμαηος ηης Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

Aίγυπηος και ιδίως η υπόθεζη ηου Giulio Regeni 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Δ β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

Επξσπατθή Έλσζε έρεη θαη' επαλάιεςε 

εθθξάζεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, αιιά ζηελ ελ ιόγσ 

ππόζεζε παξακέλεη ακέηνρε· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κέρξη ζήκεξα, 

θαίλεηαη λα έρνπλ ιεθζεί κέηξα πνπ 

απνζθνπνύλ ζηελ απνηξνπή ηεο ελ 

αγλνία ζπκκεηνρήο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηώλ ζε εξεπλεηηθέο παλεπηζηεκηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ θαηαζθνπεπηηθή 

ζηόρεπζε· 

Or. it 
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Τροπολογία  3 

Mario Borghezio 

εξ ονόμαηος ηης Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

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

Aίγυπηος και ιδίως η υπόθεζη ηου Giulio Regeni 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  9 α. δεηεί από ηελ AΕ/ΥΕ λα απνθαλζεί 

θαη λα ιάβεη ηζρπξή θαη ζαθή ζέζε γηα ην 

ζέκα απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα εμειηρζεί 

ζε έλα κηα αθόκε άιπηε ππόζεζε. 

Or. it 

 

 


