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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1366/2011, του Simon Schutz, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ομάδας Amnesty International Maastricht Students (Φοιτητές του 
Μάαστριχτ υπέρ της Διεθνούς Αμνηστίας), η οποία συνοδεύεται από 101 
υπογραφές, σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Αίγυπτο και τη φυλάκιση του ακτιβιστή Alla Abd El Fattah

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αξιώνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, μετά από την 
πτώση του καθεστώτος Mubarak. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει τη σύλληψη του ακτιβιστή και 
διαχειριστή ιστολογίου Alla Abd El Fattah, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση από 
στρατοδικείο για την πολιτική του δραστηριότητα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012

Η Επιτροπή προτρέπει τους αναφέροντες να επικαλεστούν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το εν λόγω ζήτημα, το οποίο εγκρίθηκε μία ημέρα μετά την ημερομηνία 
υποβολής της αναφοράς τους (16 Νοεμβρίου 2011). Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης, ότι 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο διαχειριστής ιστολογίου για τον οποίο γίνεται 
λόγος στην αναφορά έχει εν τω μεταξύ αποφυλακιστεί.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 
υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους οι επείγουσες καταγγελίες δεν είναι απόλυτα συμβατές με 
τη διαδικασία υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι δε δύσκολο να 
διαπιστωθεί κατά πόσο το επίμαχο ζήτημα «αφορά άμεσα» τους αναφέροντες, όπως απαιτεί 
το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Την ευθύνη για τον εκδημοκρατισμό και το μέλλον της Αιγύπτου φέρουν οι ίδιοι οι πολίτες 
της χώρας αυτής.  Η ΕΕ δεσμεύεται να υποστηρίζει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη και την εν 
γένει ανάπτυξη στη χώρα. Προτίθεται επίσης να συνεργαστεί με τη νέα, δημοκρατικά 
εκλεγμένη αιγυπτιακή κυβέρνηση, εφόσον αυτή συμμορφώνεται με τις δημοκρατικές αρχές 
και τις κρατοδικαϊκές αρχές. 

Συμπέρασμα

Όσον αφορά το πρόβλημα  του ατόμου που μνημονεύεται στην αναφορά, φαίνεται ότι αυτό 
έχει επιλυθεί. 


