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Резолюция на Европейския парламент относно Египет
(2013/2697(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Египет от 16 февруари 2012 г.1, 
15 март 2012 г.2 и 14 март 2013 г.3,

– като взе предвид заключенията на Съвета във връзка с Египет от 27 февруари 
2012 г., от 25 юни 2012 г., 19 ноември 2012 г., 10 декември 2012 г., 31 януари 2013 г. 
във връзка с помощта на ЕС за устойчиви промени в обществата в преход и от 8 
февруари 2013 г. във връзка с Арабската пролет,

– като взе предвид заседанията на специалната група ЕС – Египет на 13 и 14 ноември 
2012 г. и заключенията от тях,

– като взе предвид Европейската политика за съседство (ЕПС), нейния преглед от 
2011 година насам и по-специално изготвения от Комисията доклад за напредъка 
при прилагането на ЕПС от 20 март 2013 г.;

– като взе предвид изявлението на Върховния съд на въоръжените сили в Египет от 1 
юли 2013 г.,

– като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2004 г. и плана за 
действие, договорен през 2007 г.,

– като взе предвид междинното становище относно проекта на закон за организациите 
на гражданското общество в Египет, прието от Венецианската комисия на 15 юни 
2013 г.,

– като взе предвид изявлението на 40 египетски организации на гражданското 
общество от 30 май 2013 г.,

– като взе предвид специалния доклад на Сметната палата на ЕС относно 
сътрудничеството на ЕС с Египет в областта на управлението от 18 юни 2013 г.,

– като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права 
от 1966 г., по който Египет се съгласи да бъде страна, и в частност неговия член 22, 
който посочва, че всеки има право на свобода на сдружаване, включително право на 
формиране и присъединяване към професионални съюзи за защита на интересите 
си,

– като взе предвид своята резолюция относно свободата на пресата и медиите в света 

1 Приети текстове, P7_TA(2012)0064.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0092.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0095.



RE\942214BG.doc 3/6 PE515.913v01-00

BG

от 13 юни 2013 г.,1

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че демократичният преход в Египет не се осъществи на практика 
след свалянето от власт на президента Хосни Мубарак преди две години;

Б. като има предвид, че икономическите трудности, високият процент на безработица 
и на престъпност, дебнеща криза с горивата и нарастваща политическа поларизация 
доведоха до трайни улични протести и ожесточени сблъсъци;

В. като има предвид, че Египет е изправен пред фундаментални предизвикателства в 
областта на правовата държава, икономическото възстановяване и реформи, както и 
зачитането на правата на човека и основните свободи; като има предвид, че жените 
и малцинствата са особено уязвими;

Г. като има предвид, че масовото опозиционно движение Тамарод призова към 
демонстрация на 30 юни 2013 г., първата годишнина от встъпването в длъжност на 
президента Мурси, и че милиони египтяни участваха в безпрецедентни по броя на 
участниците си мирни улични протести в цялата страна с искане за това, 
президентът Мурси да напусне властта; като има предвид, че според Тамарод са 
събрани над 22 милиона подписи в подкрепа на това; като има предвид, че 
подкрепящи президента Мурси организираха демонстрации в негова подкрепа и 
подкрепа на Мюсюлманското братство; като има предвид, че няколко души бяха 
убити и мнозина бяха ранени в демонстрациите;

Д. като има предвид, че демонстрантите и опозиционните движения обвиняват 
президента в незапочване на национален диалог и несправяне със социално-
икономическите и свързаните с правата на човека проблеми, както и в отказ да 
работи приобщаващо, като налага програмата на Мюсюлманското братство;

Е. като има предвид, че египетската армия, в свое изявление, даде на съперничещите 
си партии в страната 48 часа за решаване на смъртоносната политическа криза; като 
има предвид, че президентът Мурси отхвърли ултиматума на армията;

Ж. като има предвид, че няколко министри и държавни служители подадоха оставки в 
подкрепа на масовото протестно движение;

З. като има предвид, че приобщаващият политически процес се основава на консенсус, 
съпричастност и реален национален диалог със значимо участие на всички 
демократични политически сили е единственият начин за преодоляване на текущите 
политически и социални разделения, за изграждане на дълбока и устойчива 
демокрация в Египет и допускане на необходимата икономическа реформа и 
управление; като има предвид, че Европейският съюз е все така готов за 
партньорство с Египет в подкрепа за демократичния преход; като има предвид, че 
стабилността и икономическото възстановяване вървят ръка за ръка с реформата;

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0274.
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И. като има предвид, че на 4 юни 2013 г. в северната част на Кайро наказателният съд 
осъди 43 египтяни и служители на международни НПО;

Й. като има предвид, че гражданското общество има ключова роля в текущия 
демократичен преход в Египет и трябва да има възможност за свободни действия; 
като има предвид, че новият закон за сдруженията трябва да бъде съобразен с 
международните стандарти и задълженията на Египет;

К. като има предвид, че независима и свободна преса и медии представляват ключова 
част от общество в реална демокрация, като предоставят достъп до информация – 
съществена възможност за контрол върху властта;

Л. като има предвид, че между 2007 г. и 2013 г. Египет получи близо 1 милиард евро 
помощи от ЕС; като има предвид, че 60% от тези средства са насочени към 
египетското правителство чрез секторна бюджетна подкрепа (СБП); като има 
предвид, че ЕС е предоставил и по-малки суми пряко на организации на 
гражданското общество (ОГО), по-специално чрез Европейския инструмент за 
демокрация и права на човека (ЕИДПЧ); като има предвид, че неотдавнашен 
специален доклад на Сметната палата на ЕС относно сътрудничеството на ЕС с 
Египет в областта на управлението е от ключово значение за отчетността и 
управлението на помощта от ЕС за Египет;

М. като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за помощ от 5 милиарда евро, която 
може да бъде напълно достъпна само след изпълнението на условия, свързани с 
определените от МВФ; като има предвид, че новият Европейски инструмент за 
съседство, предмет на текущи преговори между Съвета, Комисията и Парламента, 
ще въведе ясни стандарти и механизми на отчетност, включително ясни механизми 
за прилагане на концепцията за „повече за повече”;

1. изразява солидарността си с египетския народ в трудния преход към демокрация; 
изразява дълбока загриженост относно неотдавнашните събития в Египет, осъжда 
всички форми на насилие и настоятелно приканва правителството да покаже 
въздържаност, за да се избегне по-нататъшно ескалиране на насилието; настоятелно 
приканва президента и египетското правителство да изпълнят отговорността си за 
гарантиране на сигурността на всички граждани; изразява искрените си 
съболезнования на семействата на жертвите на текущите ожесточени сблъсъци;

2. изразява дълбоката си загриженост относно сексуалното насилие върху жени в хода 
на протестите и настоятелно приканва органите и демонстриращите да гарантират 
сигурността на всички протестиращи;

3. изтъква правото на свобода на събиране и призовава всички партии в страната да 
зачитат това право и да поддържат закона;

4. изразява безпокойство относно заявлението на Върховния съвет на въоръжените 
сили; подчертава, че Египет не бива да се връща към ситуация, в която военните 
лидери доминират политиката или срещу гражданите се водят съдебни процеси във 
военни съдилища;

5. изтъква това, че евентуално повторно налагане на извънредни закони би било 
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огромна причина за безпокойство и неправилен начин за постигане на демократичен 
преход;

6. изразява готовност да подпомогне египетския народ в усилията му да осъществи 
предизвикателството на демократичния преход и икономическите реформи по 
мирен и приобщаващ начина;

7. потвърждава призива си към египетското правителство и органи да гарантират 
пълното зачитане на свободата на сдружаване и събиране, свободата на словото, 
свободата на медиите, правата на човека и основните свободи, включително правата 
на жените, свободното вероизповедание, съвест и мисъл, дигиталните свободи и 
свободата на гарантиране на защитата на малцинствата и недискриминация на 
основата на сексуална ориентация, които са съществени елементи на дълбока и 
устойчива демокрация;

8. изразява дълбока загриженост относно законодателните предложения за 
ограничаване на работата на гражданското общество и неотдавнашното съдебно 
решение в Египет с присъда на служители на НПО;

9. настоятелно приканва египетските органи да сложат незабавно край на всички 
форми на тормоз и заплашване, на които са подложени независими организации на 
гражданското общество, и по-специално да отменят всички наказателни присъди 
срещу работещи за гражданското общество; категорично подкрепя независимото 
гражданско общество в Египет като част от ангажиментите по линия на новата 
Европейска политика на съседство;

10. призовава за бързи, обективни и прозрачни разследвания на всички случаи на 
смърт, изтезание, унизително третиране или тормоз на мирни протестиращи, като 
отговорните бъдат предадени на правосъдието;

11. призовава за това, демократичните процеси да се справят с текущата политическа 
криза, като например свободни и справедливи избори за двете камари на 
парламента; потвърждава предложението си да разгърне независима мисия за 
наблюдение на избори;

12. призовава египетските органи да поемат отговорност и да изпълнят необходимите 
изисквания за предоставяне на помощ от МВФ и ЕС; припомня, че ЕС е готов да 
подпомогне Египет с ноу хау и помощ с цел гарантиране на отговорните и бързи 
мерки с цел икономическо възстановяване и реформи;

13. изразява загриженост относно констатациите на специалния доклад на Сметната 
полата на ЕС относно сътрудничеството на ЕС с Египет в областта на управлението 
от 18 юни 2013 г. и призовава комисията по бюджетен контрол да осигури 
подходящите последващи мерки в Европейския парламент във връзка с доклада; 
призовава за действия за повече прозрачност и отчетност във връзка с начина на 
изразходване на средства на ЕС в Египет, като се обърне специално внимание на 
проекти за насърчаване на гражданското общество и защита на малцинствата и 
правата на жените;

14. призовава ВП/ЗП и ЕСВД да гарантират, че ЕС наблюдава от близо ситуацията на 
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място, особено безопасността и правата и свободите на египетското население;

15. призовава ВП/ЗП да проучи места и партньорства в рамките на специалната група 
ЕС – Египет за улесняване на съвместните усилия на египетския и европейския 
бизнес за сътрудничество при намирането на решения на текущите икономически 
затруднения и безработицата;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на правителствата 
и парламентите на държавите членки, на египетските органи и всички 
заинтересовани страни в Египет.


