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B7-0096/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o Egypte: najnovší vývoj
(2013/2542(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte,

– so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 20. júna 2012 
o politickej situácii v Egypte, z 13. septembra 2012 o začatí činnosti novej osobitnej 
skupiny EÚ pre Egypt, z 5. decembra 2012, v ktorom vyzvala na národný politický dialóg, 
a z 25. decembra 2012 o referende o návrhu ústavy a na vyhlásenie hovorcu vysokej 
predstaviteľky z 25. januára 2013 o zabíjaní v Port Saide v Egypte,

– so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Egypte z 27. februára a 25. júna 2012 
a 31. januára a 8. februára 2013,

– so zreteľom na stretnutie osobitnej skupiny EÚ pre Egypt, ktoré sa konalo 13. – 14. 
novembra 2012, a na z neho vyplývajúce závery,

– so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001 (nadobudla 
účinnosť v roku 2004), podporenú akčným plánom a európskou susedskou politikou 
(ESP) na základe dohody z roku 2007,

– so zreteľom na ústavné referendum, ktoré sa uskutočnilo 15. a 22. decembra 2012, 

– so zreteľom na memorandum Komisie o reakcii EÚ na Arabskú jar: situácia po dvoch 
rokoch z 8. februára 2013,

– so zreteľom na závery Európskej rady o Arabskej jari z 8. februára 2013,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, 
ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže víťazom prezidentských volieb, ktoré sa konali v máji a júni 2012, bol Muhammad 
Mursí, ktorý získal 51,7 % hlasov; 

B. keďže 13. a 14. novembra 2012 sa v Káhire zišla osobitná skupina EÚ pre Egypt, ktorej 
spolupredsedala vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Catherine Ashton, a dohodla sa 
na prijatí dôležitého balíka hospodárskej a politickej podpory na pomoc Egyptu v procese 
jeho transformácie, pričom EÚ sa zaviazala, že na roky 2012 – 2013 poskytne takmer 5 
miliárd EUR v podobe úverov a dotácií;

C. keďže 15. a 22. decembra 2012 bol v referende schválený návrh ústavy, za ktorý 
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hlasovalo 63,8 % voličov, pričom účasť na referende však predstavovala len 32,9 %;

D. keďže 26. januára 2013 bolo 21 fanúšikov miestneho futbalového klubu al-Masrí 
odsúdených na smrť po tom, ako ich uznali zodpovednými za smrť 74 osôb po zápase, 
ktorý sa uskutočnil 1. februára 2012 v Port Saide; keďže v súčasnosti prebieha právny 
proces, do ktorého by mohli byť zapojení i ďalší fanúšikovia;

E. keďže Európska únia nesúhlasí s uplatňovaním trestu smrti vo všetkých prípadoch a za 
každých okolností a v záujme ochrany ľudskej dôstojnosti dôsledne vyzýva na jeho úplné 
zrušenie;

F. keďže tieto prípady odsúdenia na smrť viedli v nasledujúcich dňoch k pouličným 
nepokojom a zrážkam s políciou a vyžiadali si ďalších mŕtvych a zranených;

G. keďže 28. januára 2013 horná komora egyptského parlamentu (Madžlis šúrá) na žiadosť 
prezidenta Mursího ratifikovala nové bezpečnostné opatrenia, pričom zároveň zaviedla 
výnimočný stav v guvernorátoch Suez, Ismailia a Port Said a poverila egyptské ozbrojené 
sily úlohou ochraňovať štátne orgány voči sabotérom a obnoviť bezpečnosť;

H. keďže rastúce pouličné násilie a politické napätie v krajine je príznačné na jednej strane 
pre zlyhanie dialógu medzi vládou a opozíciou v súčasnosti a na druhej strane pre prudké 
a rýchle zhoršovanie hospodárskej situácie;

I. keďže ženy sú čoraz viac vystavené sexuálnemu obťažovaniu a napádaniu na verejných 
miestach; keďže tieto prejavy voči ženám predstavujú závažné porušovanie práv žien;

J. keďže narastajú obavy v súvislosti s obmedzeniami týkajúcimi sa slobody viery 
a náboženského vyznania, ako aj činnosti novinárov a blogerov;

K. keďže návrh zákona o ochrane práva na pokojné demonštrovanie na verejných miestach 
by priniesol vážne obmedzenia práva na pokojné verejné zhromažďovanie;

L. keďže návrh zákona o občianskych združeniach a nadáciách by znamenal prísne 
obmedzenia pre financovanie mimovládnych organizácií, najmä zo zahraničných zdrojov, 
a takisto by mohol zabrániť možnosti organizácií občianskej spoločnosti pozorovať 
parlamentné voľby alebo by ju mohol obmedziť;

M. keďže Európska únia opakovane vyjadrila svoj záväzok týkajúci sa slobody myslenia, 
slobody svedomia a slobody náboženského vyznania a zdôraznila, že vlády majú 
povinnosť zaručiť tieto slobody všade na celom svete;

N. keďže úspech európskej susedskej politiky, ako aj reforiem v oblasti ľudských práv 
a osobitne práv žien bude závisieť od zapojenia občianskej spoločnosti do vykonávania 
príslušných politík;

O. keďže v článku 2 dohody o pridružení medzi EÚ a Egyptom sa uvádza, že vzťahy medzi 
zmluvnými stranami, ako aj všetky ustanovenia samotnej dohody sa zakladajú na 
rešpektovaní demokratických zásad a základných ľudských práv stanovených vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorou sa riadi ich domáca a medzinárodná politika 
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a ktoré tvoria základný prvok tejto dohody;

P. keďže súčasnú hospodársku krízu sťažujú pomaly prebiehajúce rokovania o úvere od 
MMF vo výške 4,8 miliardy USD; keďže opatrenia, ktoré treba prijať v záujme získania 
úveru, zahŕňajú zvýšenia dane a iné opatrenia na zníženie rozpočtového deficitu, ktorý je 
v súčasnosti na úrovni viac než 10 %, a teda vzniká riziko ďalších verejných protestov;

Q. keďže na koniec apríla boli vyhlásené predčasné parlamentné voľby; keďže prezident 
Mursí vyzval opozičné strany na národný dialóg s cieľom zabezpečiť integritu 
a transparentnosť volieb; keďže opozičné strany sú kritické k načasovaniu volieb a ich 
dôveryhodnosti a hlavná opozičná koalícia sa rozhodla nezúčastniť sa na nich;

R. keďže ústavný súd zamietol desať článkov návrhu volebného zákona a označil ich za 
protiústavné; keďže toto rozhodnutie by mohlo viesť k oddialeniu volieb; 

S. keďže egyptská vláda rozšírila pozvanie na pozorovanie priebehu volieb na Európsku 
úniu;

1. opätovne zdôrazňuje svoju solidaritu s egyptským ľudom v tomto kritickom období 
transformácie a podčiarkuje, že proces demokratickej zmeny si vyžaduje trvalé úsilie 
a odhodlanie; opätovne potvrdzuje, že v plnej miere podporuje pokračovanie v procese 
prechodu Egypta k demokracii;

2. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s najnovším stupňujúcim sa politickým 
napätím, násilím a nepokojmi v Egypte; 

3. vyjadruje hlboké poľutovanie nad značnými stratami životov a vysokým počtom 
zranených, ktoré si vyžiadali zrážky, ku ktorým došlo minulý mesiac, a vyjadruje sústrasť 
rodinám obetí; vyzýva na nezávislé prešetrenie udalostí, ktoré viedli k týmto stratám 
životov a zraneniam, a na prijatie účinných a konkrétnych opatrení s cieľom zabezpečiť, 
aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd;

4. opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s uplatňovaním trestu smrti vo všetkých prípadoch a za 
každých okolností vrátane najnovších prípadov a vyzýva na moratórium na jeho 
uplatňovanie;

5. zdôrazňuje potrebu pokračovať v reforme systému trestného súdnictva s cieľom zaručiť 
primeraný právny rámec na boj proti beztrestnosti a ochranu ľudských práv;

6. zdôrazňuje, že v dialógu a konzultáciách s občianskou spoločnosťou je nevyhnutné 
vyvinúť riadny právny rámec, ktorým sa zaručí právo na pokojné demonštrovanie 
a pokojné verejné zhromažďovanie a organizáciám občianskej spoločnosti sa umožní, aby 
vyvíjali svoju činnosť bez neprimeraných obmedzení a mohli využívať podporu zo 
zahraničných zdrojov; nabáda protestujúcich, aktivistov a opozičné sily, aby protestovali 
pokojným spôsobom; opakuje svoju požiadavku na úplné zrušenie výnimočného stavu;

7. v plnej miere podporuje odhodlanie týchto organizácií a význam a vysokú kvalitu ich 
činnosti pri presadzovaní mieru, demokracie a ľudských práv;
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8. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcim násilím a zneužívaním, ktorému sú vystavené 
egyptské ženy, a vyzýva egyptské orgány, aby prijali primerané opatrenia na zvrátenie 
tohto vývoja;

9. vyjadruje znepokojenie nad obmedzeniami slobody viery a náboženského vyznania; 
v tejto súvislosti víta vytvorenie Egyptskej rady cirkví 18. februára 2013, ktorá zahŕňa päť 
najväčších kresťanských denominácií v krajine a má mandát na podporu dialógu medzi 
moslimami a kresťanmi;

10. vyjadruje znepokojenie nad opatreniami zameranými proti novinárom a blogerom; vyzýva 
vládu na prijatie primeraných opatrení s cieľom zabezpečiť slobodu tlače;

11. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcou politickou polarizáciou medzi vládou 
a opozíciou; v plnej miere podporuje okamžité začatie národného dialógu so všetkými 
zainteresovanými stranami na celoštátnej a regionálnej úrovni;

12. víta pozvanie egyptskej vlády pre EÚ na pozorovanie priebehu nadchádzajúcich 
parlamentných volieb; vyzýva vládu, aby uskutočnila všetky potrebné kroky s cieľom 
zabezpečiť transparentnosť a dôveryhodnosť volieb; vyzýva egyptské orgány a opozičné 
sily, aby dosiahli kompromisné riešenie s cieľom zvrátiť stupňujúce sa násilie 
a rozdelenie, a zdôrazňuje dôležitosť uskutočnenia slobodných, spravodlivých 
a transparentných volieb za účasti všetkých zložiek v záujme pokračovania v procese 
prechodu k skutočnej demokracii v Egypte; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby 
pokračovali v podpore a pomoci egyptským orgánom, politickým stranám a občianskej 
spoločnosti v ich úsilí o dosiahnutie tohto cieľa;

13. vyjadruje hlboké znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou hospodárskou situáciou 
v Egypte a zdĺhavými rokovaniami o úverovej dohode s MMF; víta obnovené úsilie vlády 
o pokračovanie v týchto rokovaniach; 

14. víta činnosť osobitnej skupiny EÚ pre Egypt a dohodu o dôležitom balíku hospodárskej a 
politickej pomoci určenej pre proces transformácie v Egypte; vyzýva obidve strany, aby 
hlavný dôraz v rámci rokovaní kládli na demokratizáciu, ľudské práva, rodovú rovnosť 
a partnerstvo s organizáciami pôsobiacimi v oblasti ľudských práv a práv žien, v súlade 
s európskou susedskou politikou revidovanou po Arabskej jari;

15. víta návrh zákona, ktorým sa má obnoviť zóna voľného obchodu v Port Saide;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke 
Komisie, vládam a parlamentom členských štátov a vláde Egyptskej arabskej republiky. 


