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B7-0364/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Egypte
(2013/2697(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Egypte, en met name die van 14 maart 2013 over de 
situatie in Egypte1,

– gezien de verklaring van EP-Voorzitter Martin Schulz van 6 juni 2013 over de 
veroordeling van 43 ngo-medewerkers in Egypte en de gezamenlijke verklaring van 5 juni 
2013 van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton en commissaris Štefan Füle over de 
Egyptische vonnissen tegen ngo's,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton 
van 2 juni 2013 over de nieuwe ngo-wet in Egypte,

– gezien de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht 
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische 
Republiek Egypte, anderzijds, die in 2001 werd gesloten en in 2004 in werking trad,

– gezien het speciale verslag van de Europese Rekenkamer van 18 juni 2013 over de 
samenwerking van de EU met Egypte op het gebied van bestuur,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

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

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

A. overwegende dat Egypte zich in een kritieke periode van overgang naar democratie 
bevindt; dat het land voor belangrijke uitdagingen staat met betrekking tot de rechtsstaat, 
de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden en sociale 
rechtvaardigheid; dat de toenemende politieke spanningen de interne verdeeldheid in de 
Egyptische samenleving vergroten, hetgeen tot demonstraties en gewelddadige botsingen 
leidt; dat het gebruik van buitensporig geweld tegen vreedzame betogers door 
veiligheidskrachten en niet-geïdentificeerde groepen ongestraft blijft;

B. overwegende dat miljoenen mensen in de straten van Caïro en overal elders in Egypte 
gedemonstreerd hebben tegen het beleid van president Morsi en de zittende regering; dat 
volgens het Egyptische ministerie van Gezondheid bij hevige botsingen in de afgelopen 
dagen 16 doden en 781 gewonden zijn gevallen; dat de Egyptische strijdkrachten op 1 juli 
2013 een verklaring hebben afgelegd waarin zij de politieke krachten 48 uur tijd geven om 
gevolg te geven aan de verzoeken van het volk, anders zal het leger ingrijpen en een 
politieke routekaart voor het land indienen;

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0095.



RE\942211NL.doc 3/6 PE515.910v01-00

NL

C. overwegende dat een op consensus, gedeelde verantwoordelijkheid en echte nationale 
dialoog gebaseerd politiek proces waaraan alle democratische politieke krachten op 
zinvolle wijze kunnen deelnemen de enige manier is om de huidige politieke en 
maatschappelijke verdeeldheid en spanningen te overwinnen en in Egypte een 
diepgewortelde en duurzame democratie tot stand te brengen; dat Egypte niet weer 
dezelfde fouten moet maken als in het verleden en moet voorkomen dat het weer terugvalt 
in een situatie waarin militaire leiders de politiek domineren en het land leiden;

D. overwegende dat sociale rechtvaardigheid en een hogere levensstandaard voor de burgers 
cruciale elementen zijn in de overgang naar een open, stabiel, democratisch, vrij en 
welvarend Egypte; dat Egypte met steeds grotere economische problemen kampt; dat voor 
economische welvaart in het land politieke stabiliteit, een gezond economisch beleid, de 
wil en de middelen om corruptie te bestrijden en internationale steun nodig zijn;

E. overwegende dat het maatschappelijk middenveld een cruciale rol moet spelen in de 
overgang naar democratie, maar dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend op de 
internationale en nationale ngo's in Egypte, die steeds vaker te kampen hebben met 
vijandige aanvallen, bedreiging en intimidatie; dat de rechtbank van Caïro op 4 juni 2013 
43 Egyptische en buitenlandse ngo-medewerkers tot gevangenisstraffen tot vijf jaar heeft 
veroordeeld vanwege hun maatschappelijke activiteiten en de sluiting en de inbeslagname 
van de bezittingen heeft gelast van lokale afdelingen van vijf internationale ngo's die al 
sinds lange tijd in Egypte werkzaam waren, te weten de Konrad Adenauer Stichting, het 
National Democratic Institute, het International Republican Institute, het Freedom House 
en het International Centre for Journalists; dat deze vonnissen deel uitmaken van een 
intimidatiecampagne van regeringsinstanties tegen ngo's in Egypte; 

F. overwegende dat de Egyptische wet nr. 84/2002, die tijdens het bewind van voormalig 
president Mubarak is aangenomen en waarbij de werking en de activiteiten van ngo's 
worden geregeld, nog steeds wordt gebruikt tegen maatschappelijke organisaties in 
Egypte; dat uit de invallen in kantoren van ngo's en de tegen ngo-medewerkers 
uitgesproken vonnissen duidelijk blijkt dat er dringend behoefte is aan een nieuwe wet en 
nieuwe regels die de activiteiten van maatschappelijke organisaties in het land beschermen 
en aanmoedigen; dat president Morsi op 29 mei 2013 de Shura-raad een nieuw 
wetsontwerp inzake ngo's heeft toegestuurd dat van alle kanten bekritiseerd is; dat die wet, 
als ze in haar huidige vorm wordt aangenomen, buitensporige bevoegdheden zou geven 
aan de regering, waardoor de controle van de staat over het maatschappelijk middenveld 
nog sterker zou worden en zou worden geïnstitutionaliseerd; dat elke nieuwe wet inzake 
ngo's moet worden opgesteld met volledige medewerking van het Egyptische 
maatschappelijk middenveld, volledig moet stroken met de internationale toezeggingen en 
verplichtingen van het land en in overeenstemming moet zijn met internationale 
standaards; 

G. overwegende dat onafhankelijke vakbonden in deze kritieke periode van politieke, 
economische en sociale veranderingen in Egypte een cruciale rol moeten spelen op het 
gebied van de arbeidsbetrekkingen; dat de werking van vakbonden in het land nog steeds 
geregeld zijn bij wet 35/1976; dat artikel 53 van de nieuwe grondwet slechts een vakbond 
per beroepsgroep toestaat; dat het wetboek van strafrecht en andere wetten de 
arbeidsrechten nog verder beknotten; dat het ontbreken van een expliciete rechtsgrond 
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voor de oprichting van onafhankelijke vakbonden in Egypte, en dus ook voor de 
rechtsbescherming ervan, betekent dat vakbondsleiders en -leden vaak ontslagen, bedreigd 
of geïntimideerd worden door werkgevers; dat deze situatie in aanzienlijke mate bijdraagt 
tot de huidige crisis in de arbeidsverhoudingen in het land, die de werkgevers noch de 
werknemers ten goede komt;

H. overwegende dat de vrouwen zich in de huidige overgangsperiode in Egypte in een 
bijzonder kwetsbare situatie bevinden; dat vrouwelijke demonstranten volgens rapporten 
van Egyptische en internationale mensenrechtenorganisaties vaak het slachtoffer zijn van 
geweld, seksueel misbruik, maagdelijkheidstests en andere vernederende behandelingen 
door de veiligheidskrachten, terwijl vrouwenrechtenactivisten regelmatig worden bedreigd 
en geïntimideerd;

1. betuigt zijn solidariteit met het Egyptische volk in deze kritieke periode van overgang naar 
democratie en zijn oprechte deelneming aan de familieleden van de slachtoffers van de 
huidige gewelddadige confrontaties; verzoekt de president en de regering van Egypte zich 
te kwijten van hun verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de veiligheid van alle 
burgers in het land, ongeacht hun politieke standpunten en overtuiging; vraagt alle 
politieke actoren zich terughoudend op te stellen om verder geweld in het belang van het 
land te voorkomen;

2. herinnert de president en de regering van Egypte aan hun plicht om alle geledingen van de 
Egyptische samenleving te vertegenwoordigen en verzoekt hen hun beleid bij te stellen 
door te luisteren naar de miljoen demonstranten in de straten van Caïro en overal elders in 
het land, zodat het elementaire vertrouwen in de regering en de eenheid van het volk van 
Egypte worden hersteld; benadrukt dat Egypte niet moet terugvallen in een situatie waarin 
militaire leiders de politiek domineren en het land leiden; wijst nadrukkelijk op het belang 
van herstel van de politieke stabiliteit in Egypte, ook in de context van de toenemende 
economische moeilijkheden, en verzoekt alle betrokkenen toe te werken naar de 
voltooiing van een politieke en constitutionele overgang, met als doel de democratische 
instellingen en de rechtsstaat te consolideren;

3. verzoekt de regering en de overheidsinstanties van Egypte nogmaals de vrijheid van 
vereniging en vreedzame vergadering, de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid, de 
vrijheid van godsdienst, geweten en gedachte en de rechten van de vrouw onverkort te 
eerbiedigen en de bescherming van minderheden en non-discriminatie op grond van 
seksuele gerichtheid te waarborgen, aangezien dat essentiële elementen van een 
diepgewortelde en duurzame democratie zijn;  dringt ook aan op een serieus, 
onafhankelijk en transparant onderzoek naar alle gevallen van vreedzame betogers die 
gedood zijn of het slachtoffer zijn geworden van foltering, vernederende behandeling en 
intimidatie en vraagt dat de verantwoordelijken worden berecht; 

4. dringt erop aan dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan alle daden van geweld, 
seksueel misbruik, maagdelijkheidstests en andere vernederende behandelingen jegens 
vrouwelijke demonstranten en vrouwenrechtenactivisten, dat een serieus en onafhankelijk 
onderzoek naar al deze zaken wordt ingesteld en dat de verantwoordelijken worden 
berecht;

5. betuigt zijn solidariteit en zijn volledige steun aan internationale en nationale ngo's die 
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bijdragen aan de totstandbrenging van een diepgewortelde en duurzame democratie in 
Egypte; is ernstig bezorgd over het feit dat de rechtbank van Caïro onlangs 43 
buitenlandse ngo-medewerkers tot gevangenisstraffen tot vijf jaar heeft veroordeeld 
vanwege hun maatschappelijke activiteiten en de sluiting en de inbeslagname van de 
bezittingen van lokale afdelingen van vijf internationale ngo's heeft gelast; verzoekt de 
Egyptische regering en overheidsinstanties onmiddellijk een eind te maken aan alle 
beperkende maatregelen en alle vormen van bedreiging en intimidatie ten aanzien van 
internationale en nationale ngo's in het land, met name door de aanklachten tegen ngo-
medewerkers in te trekken en de activiteiten van ngo's niet langer te criminaliseren door 
gerechtelijke procedures tegen hen in te zetten als politiek middel;

6. is ernstig bezorgd over het nieuwe wetsontwerp inzake ngo's dat president Morsi op 
29 mei 2013 aan de Shura-raad heeft toegestuurd, aangezien die wet, als die in haar 
huidige vorm zou worden goedgekeurd, een nieuwe stap zou betekenen in de richting van 
nog meer regeringscontrole over en onderdrukking van internationale en nationale ngo's in 
Egypte; verzoekt de Egyptische regering met klem het ontstaan van een onafhankelijk, vrij 
en actief maatschappelijk middenveld in het land, dat essentieel is voor een 
diepgewortelde en duurzame democratie, te ondersteunen en een nieuw wetontwerp 
inzake ngo's in te dienen dat wordt opgesteld met de volledige medewerking van de 
Egyptische maatschappelijke organisaties, volledig strookt met de internationale 
toezeggingen en verplichtingen van het land en in overeenstemming is met internationale 
standaards; is van mening dat die nieuwe wet moet worden goedgekeurd door het nieuwe 
parlement, dat democratisch moet worden gekozen via vrije en eerlijke verkiezingen;

7. verzoekt de Egyptische regering onmiddellijk een eind te maken aan alle vormen van 
onderdrukking, discriminatie en bedreiging van onafhankelijke vakbonden in het land; 
verzoekt om afschaffing van de bepaling in artikel 53 van de nieuwe grondwet dat er per 
beroepsgroep slechts een vakbond mag zijn, alsook om volledige conformiteit van de 
Egyptische arbeids- en vakbondswetgeving met de desbetreffende IAO-overeenkomsten; 
verzoekt eveneens om een nieuwe wet inzake vakbonden in Egypte die met 
daadwerkelijke deelname van de vakbonden tot stand wordt gebracht en waarborgt dat de 
vakbonden kunnen functioneren en handelen zonder inmenging van regeringszijde; 

8. verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, de Europese Dienst voor Extern 
Optreden en de Commissie het "meer voor meer"-beginsel, en eventueel het "minder voor 
minder"-beginsel, in de betrekkingen tussen de EU en Egypte op een meer coherente en 
praktijkgerichte wijze uit te werken, met bijzondere aandacht voor het maatschappelijk 
middenveld, de rechten van vrouwen en de rechten van minderheden, onder meer door 
duidelijke voorwaarden en benchmarks vast te stellen, zonder dat dit negatieve gevolgen 
heeft voor de levensomstandigheden van de Egyptische bevolking; vraagt ook dat de 
situatie van het maatschappelijk middenveld en de vakbonden in Egypte op alle niveaus 
aan de orde wordt gesteld in de dialoog van de EU met de Egyptische regering; herinnert 
eraan dat het uitblijven van aanzienlijke verbetering op gebieden als democratisch bestuur, 
de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en grondrechten in Egypte 
aanleiding kan geven tot het opschorten van de begrotingssteun van de EU aan de 
Egyptische regering; 

9. verzoekt de EU en haar lidstaten ruimschoots financiële steun en technische bijstand te 
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blijven verlenen aan Egyptische ngo's en met hen samen te werken aan de bewustmaking 
van het maatschappelijk middenveld en de versterking van de cultuur van civiele actie en 
maatschappelijke activiteit in het land, die cruciaal zijn voor een diepgewortelde en 
duurzame democratie;

10. neemt kennis van de bevindingen in het speciale verslag van de Europese Rekenkamer 
van 18 juni 2013 over de EU-samenwerking met Egypte op het gebied van bestuur en 
verzoekt zijn Commissie begrotingscontrole om gepaste follow-up van dit verslag binnen 
het Parlement; vraagt om maatregelen voor meer transparantie en een betere 
verantwoording betreffende het gebruik van EU-steun in Egypte, met bijzondere aandacht 
voor projecten ter bevordering van het maatschappelijk middenveld en ter bescherming 
van minderheden en de rechten van vrouwen;

11. 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 regering 
en het parlement van Egypte.


