
 

AM\1126246RO.docx PE605.468v01-00 } 

 PE605.470v01-00 } 

 PE605.472v01-00 } 

 PE605.473v01-00 } 

 PE605.475v01-00 } 

 PE605.476v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

17.5.2017  B8-0369/2017 }  

 B8-0371/2017 }  

 B8-0373/2017 }  

 B8-0374/2017 }  

 B8-0376/2017 }  

 B8-0377/2017 } RC1/Am. 1 

Amendamentul  1 

Jordi Solé, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât cardiologul suedezo-

etiopian, dr. Fikru Maru, conducea 

primul spital de cardiologie din Addis 

Abeba; întrucât din 2013 se află în 

închisoare în Etiopia, aducându-i-se 

acuzații foarte dubioase; întrucât a 

petrecut mai mulți ani în închisoare fără 

a fi judecat; întrucât acum este acuzat și 

de terorism, chiar înainte de a-și termina 

ispășirea pedepsei; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Jordi Solé, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. invită guvernul etiopian să 

elibereze imediat pe cauțiune și să renunțe 

la toate acuzațiile împotriva dr Gudina, 

Berhanu Nega, Jawar Mohammed și a altor 

prizonieri politici; subliniază că, pentru ca 

orice dialog cu opoziția să fie considerat 

credibil, liderii politici din opoziție, cum ar 

fi dr Merera Gudina, trebuie să fie 

eliberați; o invită pe Înalta Reprezentantă a 

UE să mobilizeze statele membre pentru a 

realiza de urgență o anchetă internațională 

coordonată de ONU pentru a investiga în 

mod credibil, transparent și independent 

uciderea protestatarilor și să facă presiune 

asupra guvernului etiopian să își dea 

acordul; 

1. invită guvernul etiopian să 

elibereze imediat pe cauțiune și să renunțe 

la toate acuzațiile împotriva dr. Gudina, 

Berhanu Nega, Jawar Mohammed, dr. 

Fikru Maru și a altor prizonieri politici; 

subliniază că, pentru ca orice dialog cu 

opoziția să fie considerat credibil, liderii 

politici din opoziție, cum ar fi dr Merera 

Gudina, trebuie să fie eliberați; o invită pe 

Înalta Reprezentantă a UE să mobilizeze 

statele membre pentru a realiza de urgență 

o anchetă internațională coordonată de 

ONU pentru a investiga în mod credibil, 

transparent și independent uciderea 

protestatarilor și să facă presiune asupra 

guvernului etiopian să își dea acordul; 

  

Or. en 
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Amendamentul  3 

Jordi Solé, Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. consideră că în Etiopia este nevoie 

de o participare democratică diversificată 

din punct de vedere etnic mai extinsă și de 

acces egal la oportunități politice, 

economice, sociale și culturale în rândul 

diferitelor grupuri etnice și religioase; 

Or. en 

 

 


