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Θέμα: Ήσσονος σημασίας επερώτηση - VP/HR - Συμφωνία για τις προτεραιότητες της εταιρικής 
σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου

Μετά τις τρομερές βομβιστικές επιθέσεις σε δύο κοπτικές εκκλησίες στην Αίγυπτο πριν από δύο 
εβδομάδες, ο Πρόεδρος Sisi κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα τριών μηνών. Οι 
επεμβατικές εξουσίες της αστυνομίας και του μηχανισμού ασφαλείας είναι ήδη ευρύτατες από τότε 
που ανέλαβε την εξουσία ο Πρόεδρος Sisi, το 2013· σήμερα, ωστόσο, είναι πιθανό να ενισχυθούν 
ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.  Ενώ η καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και η 
δίωξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πρόεδρο Sisi είναι πιθανό να 
συνεχιστεί ή ακόμη και να επιδεινωθεί, η ΕΕ ετοιμάζεται να συμφωνήσει, πριν από το καλοκαίρι, για 
τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης με την Αίγυπτο. 

Με ποιον τρόπο εκτιμά η ΑΠ/ΥΕ ότι θα επηρεάσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης την καταστολή 
βασικών αρχών, ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνει σήμερα η αιγυπτιακή κοινωνία;

Πώς θα επηρεάσουν οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη συμφωνία για 
τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου; Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η ΑΠ/ΥΕ ότι 
στις εν λόγω προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου δίνεται προτεραιότητα στα 
ανθρώπινα δικαιώματα έναντι της διαχείρισης της μετανάστευσης και της αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας;

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την Αίγυπτο δεν 
γίνεται λόγος πουθενά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πότε η ίδια η ΑΠ/ΥΕ συζήτησε για τελευταία 
φορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις επαφές της με τις αιγυπτιακές αρχές; 


