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Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte
(2014/2532(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte,

– so zreteľom na prejav podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej z 11. septembra 
2013 v Európskom parlamente a na jej vyhlásenia z 3. októbra 2013, 27. novembra 
2013, 1., 23. a 24. decembra 2013 a 11. a 19. januára 2014,

– so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá vstúpila 
do platnosti v roku 2004 a bola posilnená akčným plánom z roku 2007, a na správu 
Komisie z 20. marca 2013 o pokroku pri jej vykonávaní,

– so zreteľom na ústavné vyhlásenie vydané v Egypte 8. júla 2013, ktoré obsahuje plán na 
zmenu ústavy a nové voľby;

– so zreteľom na novú egyptskú ústavu, ktorú prijal ústavný výbor 1. decembra 2013, a na 
výsledky referenda, ktoré sa konalo 14. a 15. januára 2014,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a 
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorých 
zmluvnou stranou je Egypt,

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

A. keďže séria bombových útokov a prudkých zrážok počas demonštrácií , ktoré 
sprevádzali tretie výročie ľudového povstania, ktoré zvrhlo Mubarakov režim, mala za 
následok mnoho nových strát na životoch a zranení;

B. keďže 1. decembra 2013 ústavný výbor, ktorý tvorí 50 odborníkov vrátane širokého 
spektra politických a náboženských predstaviteľov, avšak žiadni zástupcovia 
Moslimského bratstva, schválil návrh egyptskej ústavy, o ktorom sa malo hlasovať v 
referende; keďže 14. a 15. januára 2014 sa uskutočnilo referendum o ústave, pričom 
účasť bola 38,6 % a 98,1 % hlasujúcich ústavu podporilo; keďže podľa vyhlásenia 
PK/VP Catherine Ashtonovej „EÚ síce nedokáže dôkladne vyhodnotiť vykonanie 
referenda ani preveriť údajné nezrovnalosti, zdá sa však, že tieto nezrovnalosti v zásade 
neovplyvnili výsledok“;

C. keďže na zaistenie bezpečnosti referenda bol v celom štáte rozmiestnený veľký počet 
príslušníkov bezpečnostných síl; keďže počas referenda došlo ku viacerým násilným 
incidentom; keďže podľa ministerstva vnútra pri incidentoch súvisiacich s referendom 
zomrelo deväť ľudí a ďalších 444 bolo zadržaných;

D. keďže od júla 2013 bolo v zrážkach medzi prívržencami a protivníkmi zosadeného 
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prezidenta Mursího a medzi demonštrujúcimi a bezpečnostnými silami zabitých viac 
ako tisíc ľudí a mnoho ďalších bolo zranených;

E. keďže 12. novembra 2014 bol vyhlásený výnimočný stav a zákaz vychádzania, ktorý 
bol vyhlásený 14. augusta 2013, bol zrušený;

F. keďže organizácie občianskej spoločnosti majú v tomto kritickom období politickej a 
spoločenskej premeny v Egypte kľúčovú úlohu; keďže slobodná a nezávislá tlač 
a médiá sú v skutočnej demokracii kľúčovou súčasťou spoločnosti;

G. keďže proti zosadenému prezidentovi Mursímu sú vedené štyri rôzne trestné konania, 
pričom tri z nich sa týkajú obdobia jeho mandátu; keďže prvý proces sa začal 4. 
novembra 2013 a nové pojednávanie bolo naplánované na 1. februára 2014; keďže 20. 
decembra 2013 právni zástupcovia Moslimského bratstva konajúci v mene zosadeného 
prezidenta Mursího predložili oficiálnu sťažnosť Medzinárodnému trestnému súdu;

H. keďže napätie medzi moslimami a koptskými kresťanmi v Egypte vzrástlo odkedy bol 
prezident Morsí zbavený moci v lete minulého roku a viedlo k zničeniu mnohých 
kostolov koptských kresťanov;

I. keďže v roku 2013 došlo v Egypte k najväčšiemu počtu incidentov, ktoré sa týkali 
kresťanov vo svete, pričom v médiách sa písalo najmenej o 167 prípadoch; keďže došlo 
k takmer päťsto pokusom o zatvorenie alebo zničenie kostolov v krajine a bolo 
zaznamenaných najmenej 83 prípadov nábožensky motivovaných vrážd kresťanov;

J. keďže v nestabilnej oblasti Sinajského polostrova dochádza k pravidelným násilným 
útokom na bezpečnostné sily a bezpečnosť sa tak naďalej zhoršuje; keďže 24. decembra 
2013 došlo pred policajným veliteľstvom v Mansúre v oblasti delty Nílu k 
samovražednému útoku prostredníctvom bomby umiestnenej v aute, pričom bolo 
zabitých 16 a zranených viac ako 100 osôb;  keďže 25. decembra 2013 egyptská vláda v 
reakcii na smrteľný útok vyhlásila Moslimské bratstvo za teroristickú organizáciu; 
keďže Moslimské bratstvo odmieta zodpovednosť za útok a k útoku sa prihlásila 
sinajská skupina inšpirovaná al-Káidou;

K. keďže tisíce ľudí prídu každý rok o život a zmiznú na Sinajskom polostrove a ďalší, 
najmä utečenci z Eritrey a Somálska vrátane mnohých žien a detí, sú unášaní 
a zadržiavaní obchodníkmi s ľuďmi za účelom výkupného; keďže tiež dochádza k 
únosom utečencov v sudánskych utečeneckých táboroch a ich zavlečeniu na Sinajský 
polostrov; keďže obete obchodníkov s ľuďmi sú zneužívané mimoriadne neľudským 
spôsobom a sú vystavované systematickému násiliu, mučeniu, sexuálnemu 
vykorisťovaniu a nútenej práci, alebo sú zabíjané pre obchod s orgánmi;

L. keďže ženy sú počas tohto prechodného obdobia v mimoriadne zraniteľnej situácii 
a keďže práva žien nie sú v plnej miere dodržiavané;

M. keďže egyptské hospodárstvo je vo vážnej situácii; keďže od roku 2011 vzrástla 
nezamestnanosť a miera chudoby sa zhoršila;

N. keďže v súlade s európskou susedskou politikou, najmä s jej prístupom „viac za viac“, 
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sa úroveň a rozsah zaangažovania EÚ v Egypte zakladá na stimuloch, a závisí teda od 
pokroku krajiny v plnení záväzkov v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv 
a rodovej rovnosti;

1. dôrazne odsudzuje všetky akty násilia, terorizmus, podnecovanie a prejavy nenávisti; 
naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov a bezpečnostné sily, aby preukázali 
maximálnu umiernenosť a vyhýbali sa provokáciám s cieľom predchádzať ďalšiemu 
násiliu v najlepšom záujme krajiny; svoju úprimnú sústrasť vyjadruje i rodinám obetí;

2. naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili rýchle, nezávislé a nestranné vyšetrenie 
všetkých vrážd a zneužití a aby postavili zodpovedné osoby pred súd;  žiada, aby sa 
vykonali kroky na reformovanie oblasti bezpečnosti, zavedenie primeraných interných 
postupov preskúmania a odbornú prípravu bezpečnostných síl, aby sa dodržiavali 
ľudské práva pri policajnom dohľade nad demonštráciami a aby sa zabránilo mučeniu, 
zlému zaobchádzaniu a sexuálnemu násiliu;

3. berie na vedomie výsledok referenda, ktorý je jasnou podporou novej egyptskej ústavy; 
víta skutočnosť, že v novej egyptskej ústave je zmienka o civilnej vláde, absolútnej 
slobode viery a rovnosti všetkých občanov a že sú stanovené práva detí, zákaz mučenia 
vo všetkých formách a prejavoch, zákaz všetkých foriem otroctva a jeho trestné stíhanie 
a záväzok dodržiavať medzinárodné dohody v oblasti ľudských práv, ktoré podpísal 
Egypt;

4. vyzýva orgány, aby v plnej miere vykonali schválené články a ustanovenia, najmä 
články a ustanovenia týkajúce sa práv a slobôd egyptského ľudu, a aby pokračovali na 
ceste k inkluzívnej demokracii vedenej civilmi, založenej na tolerancii a zmierení; 
vyzýva egyptské orgány, aby zabránili využívaniu vojenských súdov na súdenie civilov;

5. pripomína, že politický proces prechodu by mal ďalej viesť k slobodným, 
spravodlivým, inkluzívnym a nenásilným parlamentným a prezidentským voľbám v 
lehotách stanovených novou ústavou; pripomína, že moc by sa mala priamo po voľbách 
odovzdať demokraticky zvoleným civilným orgánom; zdôrazňuje, že konštruktívny a 
otvorený politický dialóg, zmierenie a reintegrácia sú jedinou cestou k demokracii;

6. nalieha na egyptské dočasné orgány a bezpečnostné sily, aby zaistili bezpečnosť 
všetkých občanov, bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vyznanie, aby 
dodržiavali ľudské práva a základné slobody, aby chránili slobodu združovania, 
pokojného zhromažďovania a prejavu a slobodu tlače, a aby sa zaviazali k dialógu a 
nenásiliua a rešpektovali a plnili svoje medzinárodné záväzky;

7. je znepokojený zákonom 107 z roku 2013 upravujúcim právo na verejné zhromaždenie, 
sprievody a pokojné protesty, a naliehavo vyzýva egyptské dočasné orgány, aby zaručili 
právo na slobodu združovania a pokojného zhromažďovania v súlade s Medzinárodným 
paktom o občianskych a politických právach a dodržiavanie medzinárodných noriem;

8. požaduje prepustenie všetkých politických väzňov zadržiavaných za to, že pokojne 
uplatňovali svoje právo na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu, a požaduje 
rýchle a transparentné prehodnotenie všetkých trestných prípadov; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby sa všetkým zadržiavaným zabezpečil slobodný a spravodlivý súdny 
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proces; navrhuje, aby sa zreformoval zákon o súdnych orgánoch s cieľom zabezpečiť 
skutočné oddelenie právomocí;

9. ešte raz zdôrazňuje dôležitosť prínosu občianskej spoločnosti a slobodných médií k 
budovaniu stabilnej a udržateľnej demokracie v Egypte; vyzýva egyptské dočasné 
orgány na vykonanie článku 65 novej ústavy, ktorý uvádza, že „všetci ľudia majú právo 
vyjadriť svoj názor prostredníctvom reči, písania, obrazov alebo akýchkoľvek iných 
prostriedkov prejavu a uverejňovania“; vyzýva dočasnú vládu, aby zaručila, aby domáce 
a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti a novinári mohli v krajine slobodne 
vyvíjať svoju činnosť;

10. dôrazne odsudzuje násilie voči koptskej komunite a zničenie veľkého množstva 
kostolov, komunitných centier a podnikov v celej krajine; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že napriek mnohým varovaniam neprijali orgány dostatočné bezpečnostné 
opatrenia na ochranu koptských kresťanov;

11. je znepokojený zvýšeným počtom teroristických a násilných útokov na Sinajskom 
polostrove a vyzýva egyptské dočasné orgány, aby obnovili bezpečnosť v oblasti; 
vyzýva egyptské dočasné orgány, aby vyšetrili prípady obchodovania s ľuďmi, vrážd, 
mučenia, sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s orgánmi, a aby prijali primerané 
opatrenia na zatknutie a trestné stíhanie členov skupín  obchodníkov s ľuďmi 
uplatňovaním vnútroštátneho a medzinárodného práva; pripomína článok 89 novej 
ústavy, ktorý zakazuje otroctvo a všetky formy utláčania a násilného vykorisťovania 
ľudí;

12. vyzýva dočasné egyptské orgány, aby vypracovali, prijali a uplatňovali právne predpisy 
na boj proti všetkým formám násilia založeného na rode, aby zaistili účinné a dostupné 
spôsoby oznamovania a ochranné opatrenia, ktoré budú citlivé na potreby obetí 
a dôverné, a aby zabezpečili primerané trestnoprávne sankcie voči páchateľom;

13. víta ochotu egyptskej dočasnej vlády v nadväznosti na odporúčania egyptskej národnej 
rady pre ľudské práva otvoriť regionálnu kanceláriu Úradu vysokého komisára OSN pre 
ľudské práva v Káhire, a naliehavo vyzýva egyptskú dočasnú vládu, aby urobila všetko, 
čo je potrebné na urýchlenie otvorenia tejto kancelárie;

14. opätovne potvrdzuje svoj záväzok pomôcť egyptskému ľudu v procese smerujúcom k 
demokratickej a hospodárskej reforme; naliehavo vyzýva EÚ, aby vo svojich 
dvojstranných vzťahoch s Egyptom a pri finančnej podpore krajiny zohľadňovala 
zásadu podmienenosti („viac za viac“) a vážne hospodárske problémy, ktorým Egypt 
čelí;

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


