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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1366/2011, внесена от Симон Шутц, с нидерландско 
гражданство, от името на „Амнести Интернешенъл Маастрихт 
стюдентс“, подкрепена от 101 подписа, относно спазването на правата 
на човека в Египет и хвърлянето в затвора на активиста Алла Абдел 
Фатах

1. Резюме на петицията

Тази петиция отправя искане за спазване на правата на човека в Египет след падането 
на режима на Мубарак. Тя се фокусира по-конкретно върху ареста на активиста и 
блогър Алла Абдел Фатах, изпратен в затвора от военен съд поради политическата му 
дейност. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април  2012 г.

Би било полезно вносителите на петицията да бъдат приканени да се позоват на 
резолюцията на Европейския парламент, приета в деня след датата на петицията им (16 
ноември 2011 г.), по същия въпрос. Комисията би желала също така да посочи, че 
според наличната информация, блогърът, за който става въпрос в петицията, вече е 
освободен. Комисията отбелязва също така, че този вид спешна жалба не съответства 
на установената практика за внасяне на петиции в Парламента и следователно, че е 
трудно да се разбере по какъв начин вносителите на петицията са „пряко засегнати“ от 
темата, както се изисква съгласно член 227 от ДФЕС.
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Отговорността за демократичните промени и бъдещето на Египет е в ръцете на самите 
египтяни. ЕС е поел ангажимент да подкрепя демократичните реформи, по-голямо 
участие на гражданското общество, икономически растеж и развитие в страната и ще 
подкрепя новото демократично избрано правителство при условие че то спазва 
принципите на демокрацията и на правовата държава.

Заключение

Що се отнася до случая с посоченото конкретно лице в петицията, проблемът изглежда 
решен. 


