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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1366/2011, ingediend door Simon Schutz (Nederlandse 
nationaliteit), namens Amnesty International Maastricht Students, gesteund 
door 101 medeondertekenaars, over de eerbiediging van de mensenrechten in 
Egypte en de gevangenzetting van de politieke activist Alaa Abdel Fatah

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In dit verzoekschrift wordt aangedrongen op de eerbiediging van de mensenrechten in Egypte, 
na de val van het Moebarak-regime. Het is met name gericht op de gevangenneming van de 
politieke activist en blogger Alaa Abdel Fatah, die vanwege zijn politieke activiteiten 
gevangengezet is door een militaire rechtbank.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Indieners kunnen worden verwezen naar de resolutie die het Europees Parlement daags na de 
indiening van hun verzoekschrift (16 november 2011) over dit onderwerp heeft aangenomen. 
Voorts wijst de Commissie erop dat de in het verzoekschrift genoemde blogger, volgens de 
beschikbare informatie, inmiddels is vrijgelaten. De Commissie stipt ook aan dat de 
verzoekschriftprocedure van het Parlement zich niet echt leent voor dit soort dringende 
klachten, en bovendien lijkt het haar onwaarschijnlijk dat deze kwestie de indieners 
"rechtstreeks aangaat", zoals voorgeschreven in artikel 227 VWEU.

De verantwoordelijkheid voor de democratische hervorming en de toekomst van Egypte ligt 
in de handen van de Egyptenaren zelf. De EU is vastbesloten de democratische hervormingen, 
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een grotere betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, de economische groei en de 
ontwikkeling in het land te ondersteunen en zal samenwerken met de nieuwe, democratisch 
verkozen Egyptische leiding voor zover die de democratische beginselen en de rechtsstaat 
eerbiedigt.

Conclusie

Wat het geval van de in het verzoekschrift specifiek genoemde persoon betreft, lijkt het 
probleem te zijn opgelost.


