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B7-0100/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Egypte
(2013/2542(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Egypte, met name die van 16 februari 2012 over de 
recente ontwikkelingen in Egypte,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013 over de Arabische Lente,

– gezien de conclusies van de covoorzitters van de Taskforce EU-Egypte van 14 november 
2012,

– gezien de verklaringen van de voorzitter van de Raad, Herman Van Rompuy na zijn 
ontmoetingen met de Egyptische president Mohamed Morsi van 13 januari 2013 en 
13 september 2012,

– gezien de verklaringen van hoge vertegenwoordiger Catherine Aston van 25 december 
2012 over het referendum in Egypte en van 5 december 2012 over de situatie in Egypte, 
alsook de verklaring van haar woordvoerder van 25 januari 2013 over de moordpartij in 
Port Said,

– gezien Verordening (EU) nr. 1099/2012 van de Raad van 26 november 2012 tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 270/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde 
personen, entiteiten en lichamen vanwege de situatie in Egypte,

– gezien de Associatieovereenkomst EU-Egypte van 2004 en het Actieplan van 2007,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van 
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 
15 mei 2012 met als titel "Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden", 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) van 
1966, waarbij Egypte partij is,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Egypte een belangrijke partner van de Europese Unie in het zuidelijke 
Middellandse Zeegebied is; overwegende dat politieke, economische en sociale 
ontwikkelingen in Egypte verstrekkende gevolgen hebben in de gehele regio en 
daarbuiten;

B. overwegende dat Egypte in de afgelopen twee jaar van revolutie en verandering 
aanzienlijke hervormingen heeft doorgemaakt; overwegende dat de vrije en eerlijke 
presidentsverkiezingen in 2012 een mijlpaal waren in het overgangsproces naar 
democratie; overwegende dat de Egyptische samenleving echter nog steeds wordt 
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geconfronteerd met fundamentele moeilijkheden en uitdagingen op de weg naar een diepe 
en duurzame democratie, gebaseerd op de kernwaarden van sociale rechtvaardigheid, 
eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en 
behoorlijk bestuur;

C. overwegende dat bij het referendum van december 2012 met een opkomst van 32,9% een 
nieuwe grondwet voor Egypte werd vastgesteld; overwegende dat het proces van 
opstelling en goedkeuring van de nieuwe grondwet niet tot een consensus heeft geleid, 
maar integendeel de interne verdeeldheid in de Egyptische samenleving nog heeft 
aangescherpt; overwegende dat velen, zowel in als buiten Egypte, zich bezorgd hebben 
getoond over een aantal artikelen in de nieuwe grondwet, waaronder het statuut van de 
sharia in de binnenlandse wetgeving, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de 
rol van militaire rechtbanken, de fundamentele vrijheden en de rechten van vrouwen;

D. overwegende dat de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden zullen plaatsvinden 
in vier rondes, die gepland zijn tussen 22 april en juni 2013; overwegende dat de 
Sjoera-raad op 19 januari 2013 een nieuwe kieswet heeft aangenomen die aanleiding heeft 
gegeven tot kritiek en controverse; overwegende dat het Constitutionele Hooggerechtshof 
een aantal artikelen van deze nieuwe kieswet op 18 februari 2013 ongrondwettelijk heeft 
verklaard, waardoor nog meer verdeeldheid is ontstaan; overwegende dat de 
oppositiekrachten onder leiding van het Front voor Nationale Redding uit protest tegen het 
gebrek aan wettelijke garanties voor vrije en eerlijke verkiezingen een boycot van de 
komende parlementsverkiezingen hebben aangekondigd;

E. overwegende dat de toenemende politieke spanningen de interne verdeeldheid in de 
Egyptische samenleving nog hebben versterkt en aanleiding hebben gegeven tot 
aanhoudende straatprotesten en gewelddadige confrontaties; overwegende dat gevallen 
van buitensporig geweld van de veiligheidskrachten en niet-geïdentificeerde groepen 
tegen vreedzame betogers vaak ongestraft blijven;

F. overwegende dat een op consensus en gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerd politiek 
proces waarbij geen enkele partij wordt uitgesloten en een waarachtige nationale dialoog 
waaraan alle democratische politieke krachten op zinvolle wijze kunnen deelnemen de 
enige manier zijn om de huidige politieke en maatschappelijke verdeeldheid en 
spanningen te overwinnen en om in Egypte een solide en duurzame democratie tot stand 
te brengen; overwegende dat de oppositie heeft aangedrongen op de vorming van een 
regering van nationale eenheid, maar dat president Morsi daaraan geen gevolg heeft 
gegeven;  overwegende dat president Morsi op 26 februari 2013 een nationale dialoog op 
gang heeft gebracht die door vooraanstaande oppositiekrachten werd geboycot; 

G. overwegende dat sociale rechtvaardigheid en een betere leefsituatie voor de burgers 
cruciale elementen zijn in de overgang naar een open, stabiel, democratisch, vrij en 
welvarend Egypte; overwegende dat Egypte nog steeds te kampen heeft met 
zorgwekkende economische problemen, die nog worden verergerd door het verlies aan 
inkomsten uit het toerisme en het uitblijven van directe buitenlandse investeringen; 
overwegende dat begrotingsconsolidatie en herstel van de economie en het 
beleggersvertrouwen, die politieke stabiliteit vereisen, alsook de bestrijding van corruptie 
onontbeerlijk zijn om een sterke Egyptische economie te creëren;  overwegende dat de 
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Egyptische economie nog meer steun nodig heeft van de internationale gemeenschap, 
waaronder ook de EU, om deze uitdagingen het hoofd te bieden;

H. overwegende dat de justitiële instellingen en rechtbanken voortdurend worden 
blootgesteld aan pressie, aanvallen, intimidatie en obstructie van de zijde van diverse 
politieke actoren en krachten in Egypte; overwegende dat het Constitutionele Hof in 
november 2012 zijn werkzaamheden heeft opgeschort nadat het gerechtsgebouw door 
aanhangers van de president en hun bondgenoten werd belaagd; overwegende dat het 
gedwongen ontslag van de openbare aanklager in oktober 2012 en de benoeming van zijn 
opvolger hebben geleid tot felle kritiek en protest van de zijde van rechters, justitiële 
ambtenaren en andere betrokkenen; overwegende dat deze inmenging in het rechtswezen 
het vertrouwen van de Egyptische bevolking in de eerlijkheid en onpartijdigheid van het 
justitiële apparaat ondermijnt;

I. overwegende dat de Egyptische vrouwen zich in de huidige overgangsperiode in een 
bijzonder kwetsbare situatie bevinden; overwegende dat vrouwelijke demonstranten 
volgens rapporten van Egyptische en internationale mensenrechtenorganisaties vaak het 
slachtoffer zijn van geweld, seksuele aanranding, maagdelijkheidstests en andere 
vernederende behandelingen door de ordestrijdkrachten, terwijl vrouwenrechtenactivisten 
worden bedreigd en geïntimideerd; overwegende dat vrouwen zwaar zijn gediscrimineerd 
op het stuk van politieke medezeggenschap; overwegende dat vrouwen in de informele 
sfeer, en met name in de landbouw- en huishoudelijke sector vaak in gevaarlijke en 
mensonterende arbeidsomstandigheden moeten werken zonder ziekteverzekering of 
bescherming tegen fysiek letsel; 

J. overwegende dat maatschappelijke organisaties en internationale ngo's in Egypte worden 
geconfronteerd met toenemende pressie; overwegende dat de wetsvoorstellen met 
betrekking tot maatschappelijke verenigingen en stichtingen en openbare demonstraties 
een aanzienlijke bedreiging vormen voor het functioneren van dergelijke organisaties en 
voor het recht op vreedzame openbare vergadering; overwegende dat onafhankelijke 
vakbonden gewag maken van toenemende druk op hun organisaties en leden; 
overwegende dat fysiek geweld en intimidatie tegen journalisten fors zijn toegenomen; 

K. overwegende dat een rechtbank in Caïro op 26 januari 2013 21 mensen ter dood heeft 
veroordeeld naar aanleiding van de voetbalrellen in Port Said, waarbij begin 2012 
74 doden zijn gevallen; overwegende dat Europees Parlement in zijn resolutie van 16 
februari 2012 heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen 
die tot deze tragedie hebben geleid en tot de berechting van degenen die ervoor 
verantwoordelijk waren; overwegende dat de EU een krachtige en principiële tegenstander 
is van de doodstraf en dat de afschaffing ervan een van de kerndoelstellingen is van haar 
mensenrechtenbeleid;

L. overwegende dat op de bijeenkomst van de Taskforce EU-Egypte die op 13 en 
14 november 2012 plaatsvond in Caïro meer dan 500 deelnemers, waaronder politieke 
leiders, parlementsleden, meer dan 300 bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties van beide zijden, zich hebben beraden over een 
uitzonderlijk breed scala aan onderwerpen zoals politieke en economische samenwerking, 
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bestuur en mensenrechten, terugvordering van vermogen, handel, toerisme, infrastructuur, 
informatie- en communicatietechnologie en wetenschap; 

M. overwegende dat de EU de voornaamste economische partner van Egypte is en de 
belangrijkste bron van buitenlandse investeringen en ontwikkelingssamenwerking; 
overwegende dat de EU en de betrokken financiële instellingen Egypte op de bijeenkomst 
van de Taskforce in totaal ruim 5 miljard euro aan subsidies en concessionele en andere 
leningen hebben aangeboden voor de periode 2012-2013;  overwegende dat de Taskforce 
daarnaast ook een verdubbeling heeft aangeboden van de Egyptische deelname aan de 
programma's Erasmus Mundus en Tempus, die als doel hebben Egyptische studenten en 
onderzoekers naar Europa te halen; overwegende dat de nakoming van deze toezeggingen 
en de versnelde levering van EU-steun voor Egypte van cruciaal belang zijn; 

N. overwegende dat de Taskforce zich nadrukkelijk heeft verplicht tot de bevordering en 
eerbiediging van de mensenrechten (inclusief de rechten van vrouwen en gendergelijkheid 
met het oog op de emancipatie van vrouwen op alle terreinen), van de vrijheid van 
meningsuiting en vereniging en de vrijheid van godsdienst of overtuiging, en dat zij alle 
vormen van aansporing tot religieuze haat, onverdraagzaamheid, vijandigheid of geweld 
heeft veroordeeld; 

O. overwegende dat de EU heeft aangeboden om, indien zij daartoe door Egypte wordt 
uitgenodigd, voor de komende parlementsverkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden 
een verkiezingswaarnemingsmissie af te vaardigen; overwegende dat de Egyptische 
Kiesraad onlangs heeft besloten diverse internationale instanties, waaronder de EU, uit te 
nodigen en ermee heeft ingestemd dat zij toezicht houden op de verkiezingen; 

P. overwegende dat de teruggave van bezittingen die door het voormalige regime zijn 
ontvreemd niet alleen economisch belang heeft, maar ook een positieve bijdrage kan 
leveren uit een oogpunt van rechtvaardigheid en verantwoording jegens het Egyptische 
volk, en dat dit derhalve een belangrijke politieke aangelegenheid van hoge symbolische 
betekenis is in de betrekkingen tussen de EU en Egypte; overwegende dat de bezittingen 
in de EU van 19 personen die verantwoordelijk waren voor het verduisteren van 
Egyptische overheidsgelden, onder wie voormalig president Mubarak, sinds maart 2011 
zijn bevroren; overwegende dat de Raad op 26 november 2012 een nieuwe verordening 
heeft aangenomen om de teruggave van deze onwettig verkregen middelen te 
vergemakkelijken; overwegende dat de Taskforce heeft toegezegd binnen drie maanden 
de laatste hand te zullen leggen aan een stappenplan dat onder meer de oprichting van een 
door de EDEO gecoördineerde groep voor de terugvordering van vermogen zou kunnen 
omvatten;

Q. overwegende dat het "meer voor meer"-beginsel en het principe van partnerschappen met 
samenlevingen de hoekstenen vormen van het herziene Europese nabuurschapsbeleid van 
de EU; 

1. betuigt opnieuw zijn solidariteit met en steun voor het Egyptische volk in deze moeilijke 
en problematische politieke, economische en maatschappelijke overgangsperiode voor het 
land;
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2. wijst op het belang van de komende parlementsverkiezingen, die een volgende mijlpaal 
zijn in het overgangsproces naar democratie en door de Egyptische regering moeten 
worden aangegrepen om een op consensus en gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerd 
politiek proces op gang te brengen waarbij geen enkele partij wordt uitgesloten, via een 
waarachtige nationale dialoog waaraan alle democratische politieke krachten op zinvolle 
wijze kunnen deelnemen; roept alle politieke krachten in Egypte op hieraan mee te 
werken;

3. is ingenomen met het besluit van de Egyptische Kiesraad om de EU uit te nodigen tot het 
sturen van waarnemers naar de komende parlementsverkiezingen;

4. uit zijn diepe bezorgdheid over de toenemende interne verdeeldheid in de Egyptische 
samenleving en de aanhoudende gewelddadige incidenten; herinnert de Egyptische 
overheid en veiligheidskrachten eraan dat zij de plicht hebben de veiligheid en orde in het 
land te herstellen en te handhaven; vraagt alle politieke actoren zich terughoudend op te 
stellen om verder geweld in het belang van het land te voorkomen; pleit ook voor een 
ernstig, onafhankelijk en transparant onderzoek naar de moorden, folteringen, 
vernederende behandelingen en intimidatie van vreedzame betogers, met name vrouwen, 
en dringt erop aan dat de verantwoordelijken worden berecht; 

5. roept de Egyptische regering en autoriteiten opnieuw op de volledige eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden te waarborgen, met inbegrip van de rechten 
van de vrouw, de vrijheid van godsdienst, geweten en denken, de bescherming van 
minderheden en de strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, de 
vrijheid van vereniging en vreedzame vergadering, en de vrijheid van meningsuiting, pers 
en media, die essentiële componenten zijn van een diepgewortelde en ware democratie; 

6. wijst op de aanzienlijke moeilijkheden en uitdagingen waaraan de Egyptische economie 
momenteel het hoofd moet bieden; spoort de Egyptische regering aan de economische 
hervormingen voort te zetten; roept de internationale gemeenschap, met inbegrip van de 
EU, op de aan Egypte gedane toezeggingen ten volle na te komen en de financiële 
steunverlening aan het land te bespoedigen; onderstreept echter het belang van de 
toepassing van het "meer voor meer"-beginsel, een van de hoekstenen van het herziene 
Europese nabuurschapsbeleid, in de betrekkingen van de EU met de Egyptische regering, 
zonder dat dit ten koste mag gaan van de leefomstandigheden van de bevolking;

7. is bezorgd over de situatie van het Egyptische justitiële apparaat; dringt er bij de 
Egyptische regering en de politieke krachten van het land op aan de onafhankelijkheid en 
integriteit van de justitiële instellingen in het land ten volle te eerbiedigen, te ondersteunen 
en te bevorderen; 

8. dringt erop aan dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan alle daden van geweld, 
seksuele aanranding, maagdelijkheidstests en andere vernederende behandelingen van 
vrouwelijke demonstranten en vrouwenrechtenactivisten, dat een ernstig en onafhankelijk 
onderzoek naar al deze zaken wordt ingesteld en dat de verantwoordelijken worden 
berecht; dringt er bij de regering op aan politieke participatie van vrouwen te bevorderen 
en te ondersteunen door de huidige negatieve tendens op dit gebied te doen keren;
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9. roept de Egyptische regering op de wetsvoorstellen met betrekking tot maatschappelijke 
verenigingen en stichtingen en openbare demonstraties in te trekken en nieuwe wetten 
voor te stellen die de activiteiten van Egyptische maatschappelijke organisaties en 
internationale ngo's in het land ondersteunen en bevorderen, rekening houdend met de 
ontwerpwet die in 2011 door 60 maatschappelijke organisaties werd ingediend; dringt 
erop aan dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan alle vormen van pressie, 
intimidatie of pesterijen tegen vakbonden en journalisten; 

10. wijst eens te meer op het krachtige en principiële verzet van de EU tegen de doodstraf en 
roept op tot de instelling van een algeheel verbod op de voltrekking van de doodstraf in 
Egypte; dringt er bij Egypte op aan het Tweede Facultatief Protocol bij het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, gericht op de afschaffing van 
de doodstraf, te ratificeren;

11. verzoekt de EU en haar lidstaten verdere aanzienlijke inspanningen te doen om de 
teruggave aan het Egyptische volk van bezittingen die door het voormalige regime zijn 
ontvreemd te vergemakkelijken; vraagt de EU in dit verband een groep onderzoekers, 
juristen en officieren van justitie uit de lidstaten en andere Europese landen samen te 
stellen om de Egyptische autoriteiten bij dit proces juridische ondersteuning en bijstand te 
verlenen; 

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de president, 
de regering en de Sjoera-raad van Egypte.


