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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο
(2014/2532(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως αυτό
της 14ης Σεπτεμβρίου 2013 για την κατάσταση στην Αίγυπτο1,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή
πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 20122,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 για την ανάκτηση περιουσιακών
στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο3,

–

έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της AE/YE Catherine Ashton σχετικά με τις πρόσφατες
βίαιες επιθέσεις στην Αίγυπτο, της 24ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με το συνταγματικό
δημοψήφισμα στην Αίγυπτο, της 19ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση
στην Αίγυπτο ενόψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος, της 11ης Ιανουαρίου 2014,
σχετικά με τις βομβιστικές επιθέσεις με αυτοκίνητα στην Mansoura, της Αιγύπτου, της
24ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την καταδίκη πολιτικών ακτιβιστών στην Αίγυπτο,
της 23ης Δεκεμβρίου 2013,

–

χοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το
2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου
που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή του
σχεδίου δράσης,

–

έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του
1948,

–

έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του
1966, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–

έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε από τη συνταγματική
επιτροπή την 1η Δεκεμβρίου 2013 και από δημοψηφίσματα στις 10/2 και 15
Ιανουαρίου 2014,

–

έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νομό 107 σχετικά με το δικαίωμα δημοσίων
συναθροίσεων, πορειών και ειρηνικών διαδηλώσεων, της 24ης Νοεμβρίου 2013,

–

έχοντας υπόψη τη συνταγματική διακήρυξη που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 8 Ιουλίου
2013, στην οποία περιλαμβανόταν και πολιτικός οδικός χάρτης για τις συνταγματικές
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τροποποιήσεις και τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, και το πρόγραμμα της
προσωρινής κυβέρνησης που βασίζεται στην εν λόγω συνταγματική διακήρυξη,
–

έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 και 15 Ιανουαρίου 2014, οι Αιγύπτιοι ενέκριναν με
συμμετοχή 38,6% και με συντριπτική πλειοψηφία 98,1% των συμμετεχόντων στο
δημοψήφισμα, το νέο σύνταγμα της χώρας·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή της στις 19 Ιανουαρίου 2014, η ΑΕ/ΥΕ Catherine
Ashton συνεχάρη τον αιγυπτιακό λαό και τις αρχές για τη διοργάνωση της ψηφοφορίας
που σε γενικές γραμμές διενεργήθη ομαλώς, και ανέφερε ότι οι καταγγελλόμενες
παρατυπίες δεν φαίνεται να επηρέασαν ουσιαστικά το αποτέλεσμα· λαμβάνοντας
υπόψη ότι, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο εσωτερικών, 10 άτομα έχασαν τη ζωή
τους, πολλά τραυματίστηκαν και 444 συνελήφθησαν σε γεγονότα που αφορούσαν το
δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι εγχώριοι και διεθνείς φορείς
εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις διαδικαστικές παρατυπίες κατά τη διάρκεια της
ψηφοφορίας, τις διώξεις σε βάρος όσων συμμετείχαν στην προεκλογική εκστρατεία
κατά του σχεδίου συντάγματος και τη μονομερή δημόσια συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε πριν από το δημοψήφισμα·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Σύνταγμα της Αιγύπτου έχει πολλά θετικά
χαρακτηριστικά, στους τομείς των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την προστασία των μειονοτήτων, και ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών,
αλλά και άρθρα που προβλέπουν την εξαίρεση των ενόπλων δυνάμεων από την
πολιτική εποπτεία και του προϋπολογισμού τους από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και
παρέχουν τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς δικαστές να δικάζουν πολίτες, ενώ άλλο
άρθρο του συντάγματος περιορίζει την ελευθερία άσκησης θρησκευτικών
τελετουργικών και την ανέγερση χώρων λατρείας στους πιστούς των θρησκειών του
Αβραάμ·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εντάσεις και η έντονη πόλωση της κοινωνίας
εξακολουθεί να προκαλεί τρομοκρατικές επιθέσεις και βίαιες συγκρούσεις στην
Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από χίλια άτομα έχουν χάσει τη ζωή
τους και πολύ περισσότερα έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και
δυνάμεων ασφαλείας και μεταξύ αντιπάλων και υποστηρικτών του πρώην προέδρου
Μόρσι, από τον Ιούλιο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι
δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν υπερβολική βία εναντίον των διαδηλωτών και
χιλιάδες έχουν συλληφθεί και κρατούνται, ενώ εξακολουθεί να επικρατεί η πρακτική
της ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2013, ήρθη από τη χώρα
η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική διακήρυξη της 8ης Ιουλίου 2013 καθορίζει
πολιτικό οδικό χάρτη στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της
προσωρινής κυβέρνησης επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να εργαστεί για την οικοδόμηση
δημοκρατικού συστήματος, ενώ διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων
των Αιγυπτίων, και για την ολοκλήρωση του εν λόγω οδικού χάρτη με πλήρη
συμμετοχή μελών των πολιτικών φορέων και τη διενέργεια δημοψηφίσματος για νέο
σύνταγμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές και
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προεδρικές εκλογές που θα διενεργηθούν σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με όλους τους
κανόνες δικαίου·
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο εξακολουθούν να σημειώνονται ευρείας
κλίμακας παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση βίας, η υποκίνηση και η παρενόχληση πολιτικών
αντιπάλων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, εντάθηκαν
σημαντικά κατά την πορεία προς το δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί
πολιτικοί ακτιβιστές καθώς και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των
οποίων οι Alaa Abdel Fattah, Mohamed Abdel από το Αιγυπτιακό Κέντρο Οικονομικών
και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και οι ηγέτες του κινήματος της 6ης Απριλίου Ahmed
Maher και Ahmed Douma, και μέλη διαφόρων πολιτικών κομμάτων, συνελήφθησαν
και καταδικάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12
Ιανουαρίου 2014, το αιγυπτιακό εθνικό συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δημοσιοποίησε έκθεση μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στους ανωτέρω
επιφανείς ακτιβιστές στη φυλακή Tora, επικρίνοντας τις συνθήκες κράτησής τους και
ζητώντας να τερματιστεί η κακομεταχείριση τους·
Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μουσουλμανική Αδελφότητα έχει επανειλημμένως αρνηθεί
να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία που ανακοίνωσε η προσωρινή κυβέρνηση και
απηύθυνε έκκληση για μποϋκοτάρισμα του δημοψηφίσματος, ενώ διάφοροι ηγέτες της
εξακολουθούν να υποκινούν σε βία εναντίον των κρατικών αρχών και των δυνάμεων
ασφαλείας· λαμβάνονται υπόψη ότι οι αιγυπτιακές προσωρινές αρχές έθεσαν εκτός
νόμου τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, φυλάκισαν τους ηγέτες της, κατάσχεσαν τα
περιουσιακά της στοιχεία, έκλεισαν τα μέσα ενημέρωσης που διέθετε και
ποινικοποίησαν τη συμμετοχή της σε αυτή, ενώ εξακολουθεί να λειτουργεί το Κόμμα
Ελευθερίας και Δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρόεδρος Μόρσι είναι
φυλακισμένος από τις 3 Ιουλίου 2013 και αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις που αφορούν
τη διάρκεια κατά την οποία άσκησε εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20
Δεκεμβρίου 2013, μία διεθνής ομάδα νομικών ενεργώντας εξ ονόματος του Κόμματος
Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο για λογαριασμό του κόμματος αυτού·

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς
και η κοινωνική δικαιοσύνη και η ανύψωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών
αποτελούν κομβικής σημασίας ζητήματα για τη μετάβαση προς μια ανοικτή, ελεύθερη,
δημοκρατική και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
ανεξάρτητα συνδικάτα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν να
διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη διαδικασία, ενώ τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης
αποτελούν ζωτικό τμήμα της κοινωνίας σε κάθε δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι γυναίκες της Αιγύπτου εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη
κατάσταση στην τρέχουσα περίοδο πολιτικής και κοινωνικής μετάβασης που διέρχεται
η χώρα·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 107 σχετικά με το δικαίωμα σε δημόσιες
συναθροίσεις, πορείες και ειρηνικές διαδηλώσεις, της 24ης Νοεμβρίου 2013,
προκάλεσε ευρείες και έντονες επικρίσεις στην Αίγυπτο και πέρα από αυτή·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ Catherine Ashton, στη δήλωσή της της 23ης
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Δεκεμβρίου 2013 ανέφερε ότι ο νόμος αυτός θεωρείται ευρέως ότι περιορίζει
υπερβολικά το δικαίωμα της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη
ότι,αυτό τις τελευταίες εβδομάδες, με βάση τον νόμο αυτό, διαλύθηκαν ειρηνικές
διαδηλώσεις και πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν·
Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ευημερία της χώρας απαιτεί πολιτική
σταθερότητα, σταθερή οικονομική πολιτική, καταπολέμηση της διαφθοράς και διεθνή
υποστήριξη·

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας έχει επιδεινωθεί
περαιτέρω και ότι έχουν ενταθεί οι τρομοκρατικές πράξεις και οι βίαιες επιθέσεις
εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας στο Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 95 μέλη προσωπικού ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους σε
βίαιες επιθέσεις από τις 30 Ιουνίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άτομα,
κυρίως πρόσφυγες από την Ερυθραία και τη Σομαλία, μεταξύ των οποίων πολλές
γυναίκες και παιδιά, χάνουν τη ζωή τους, εξαφανίζονται, απάγονται και κρατούνται για
λύτρα, βασανίζονται, πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή θανατώνονται
στο πλαίσιο της παράνομης διακίνησης ανθρωπίνων οργάνων από διακινητές
ανθρώπων στην περιοχή αυτή·

ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 21ης Αυγούστου 2013, το
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην ΑΕ/ΥΕ Catherine Ashton να
επανεξετάσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, το ζήτημα της βοήθειας της ΕΕ προς
την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) και τη συμφωνία
σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση με κοινωνίες, μια
προσέγγιση με βάση την παροχή κινήτρων και η αρχή «περισσότερα για περισσότερα»,
και συνεπώς, «λιγότερα για λιγότερα» αποτελούν τους ακρογωνιαίος λίθους της
αναθεωρημένης ΕΝΓ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το άρθρο 2 της Συμφωνίας
Σύνδεσης ΕΕ Αιγύπτου, ορίζει πως «οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι
διατάξεις αυτής της συμφωνίας, βασίζονται στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που καθορίζονται στην παγκόσμια
διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, διέπουν τις εσωτερικές και τις διεθνείς
τους πολιτικές και αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην δήλωση της της 11ης Ιανουαρίου 2014 η ΑΕ/ΥΕ
Catherine Ashton δήλωσε ότι «η ΕΕ στηρίζει την Αίγυπτο για να επιτύχει τους στόχους
της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ασφάλειας, της δημοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βελτίωσης της οικονομίας»·

1.

εκφράζει και πάλι την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και συνεχίζει να
στηρίζει τις θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες του· σημειώνει ότι το νέο σύνταγμα της
Αιγύπτου, που εγκρίθηκε από το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στις 14 και 15
Ιανουαρίου 2014, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στη δύσκολη μετάβαση της
χώρας προς τη δημοκρατία· ζητεί να υπάρξει πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή
των διατάξεων σχετικά με τις θεμελιώδεις ελευθερίες - όπου συμπεριλαμβάνονται και
οι ελευθερίες του συνέρχεσθαι και συνετερίζεσθαι καθώς και η ελευθερία της έκφρασης
- και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νέο Σύνταγμα, ενώ όλες οι υφιστάμενες και
μελλοντικές νομοθετικές πράξεις στον τομέα αυτό να είναι σύμφωνες με το νέο
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Σύνταγμα·
2.

εκφράζει ωστόσο ανησυχίες σχετικά με ορισμένα άρθρα του νέου Συντάγματος, με
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που αφορούν το καθεστώς των ενόπλων δυνάμεων, όπου
συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 202, που αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος
είναι επίσης και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ορίζεται από τους αξιωματικούς του
στρατού· το άρθρο 203 σχετικά με τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων· το
άρθρο 204 που παρέχει στους στρατιωτικούς δικαστές το δικαίωμα να δικάζουν πολίτες
σε περιπτώσεις εγκλημάτων άμεσης επίθεσης εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων,
στρατιωτικών δομών, στρατιωτικού εξοπλισμού, στρατιωτικών εγγράφων και
απορρήτων στοιχείων, δημοσίων κονδυλίων των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών
εργοστασίων και στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και στην περίπτωση εγκλημάτων
που διαπράττονται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας· και το άρθρο 243 που
αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας ορίζεται με την έγκριση του ανώτατου συμβουλίου
ενόπλων δυνάμεων, διάταξη που προβλέπει ότι παραμένει στη θέση αυτή για δύο
πλήρεις προεδρικές θητείες, χωρίς να υπάρχει αναφορά σχετικά με τον τρόπο ή το
πρόσωπο που μπορεί να απαλλάξει τον υπουργό από τα καθήκοντά του·

3.

λαμβάνει υπό σημείωση τη στήριξη που έλαβε το νέο Σύνταγμα από τη συντριπτική
πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στο δημοψήφισμα καθώς και το σχετικά χαμηλό επίπεδο
συμμετοχής, και τις πληροφορίες σχετικά με καταγγελλόμενες παρατυπίες κατά τη
διάρκεια της ψηφοφορίας· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις βίαιες
συγκρούσεις που σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το δημοψήφισμα, και
που προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό ατόμων, καθώς και τις διώξεις
εναντίον ακτιβιστών που δραστηριοποιήθηκαν εναντίον του σχεδίου Συντάγματος, που
κατέληξε σε μονόπλευρη δημόσια συζήτηση πριν από το δημοψήφισμα·

4.

εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με τις συνεχιζόμενες βίαιες συγκρούσεις
στην Αίγυπτο, την πόλωση και τον βαθύ εσωτερικό διχασμό της αιγυπτιακής κοινωνίας,
καθώς και την έλλειψη ευνοϊκού περιβάλλοντος για δημοκρατική και πλουραλιστική
δημόσια συζήτηση στη χώρα· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις τρομοκρατίας,
βίας, υποκίνησης σε βία και ομιλίες που υποδαυλίζουν το μίσος και εκφράζει τα
συλλυπητήριά του στις οικογένειες αυτών που έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες
συγκρούσεις·

5.

καταδικάζει κάθε πράξη δυσανάλογης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας
εναντίον διαδηλωτών και καλεί την αιγυπτιακή προσωρινή κυβέρνηση να διασφαλίσει
ταχεία, ανεξάρτητη, σοβαρή και αμερόληπτη διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων
και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει στην
προσωρινή κυβέρνηση την ευθύνη που έχει αναλάβει για να εγγυηθεί την ασφάλεια
όλων των αιγυπτίων πολιτών, ανεξαρτήτως των πολιτικών ή θρησκευτικών τους
πεποιθήσεων, καθώς και την αμερόληπτη λογοδοσία των υπευθύνων σε βιαιοπραγίες,
υποκίνηση σε πράξεις βίας και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.

επισημαίνει και πάλι ότι η συμφιλίωση και η συμμετοχική πολιτική διαδικασία, με τη
συμμετοχή όλων των δημοκρατικών πολιτικών φορέων, αποτελούν κομβικής σημασίας
στοιχεία της δημοκρατικής παράδοσης της Αιγύπτου, και ότι η διενέργεια ελεύθερων
και δίκαιων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών εντός του χρονοδιαγράμματος που
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ορίζεται στο νέο Σύνταγμα - που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δίκαιη εκπροσώπηση των
διαφόρων πολιτικών απόψεων, των γυναικών και των κοινοτήτων των μειονοτήτων –
αποτελεί ακόμη ένα κομβικής σημασίας βήμα στη διαδικασία αυτή· παροτρύνει όλους
τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, όπου περιλαμβάνονται και οι υποστηρικτές
του πρώην προέδρου Μόρσι, να απόσχουν από οποιαδήποτε πράξη βίας, υποκίνηση σε
βία ή πρόκληση, και να συμβάλουν στις προσπάθειες συμφιλίωσης· επαναλαμβάνει την
έκκλησή του για απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων,
συμπεριλαμβανομένου και του πρώην προέδρου Μόρσι· εξακολουθεί να πιστεύει ότι η
απαγόρευση, ο αποκλεισμός και οι διώξεις δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων ή
φορέων στην Αίγυπτο αποτελεί επανάληψη των λαθών του παρελθόντος και οδηγεί
μόνο σε αύξηση του ριζοσπαστισμού·
7.

ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας, παρενοχλήσεων ή εκφοβισμού εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων ασφαλείας ή άλλων ομάδων - εναντίον
πολιτικών αντιφρονούντων, ειρηνικών διαδηλωτών, συνδικαλιστών, δημοσιογράφων,
ακτιβιστών για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και άλλων φορέων της κοινωνίας
των πολιτών στην Αίγυπτο· ζητεί οι υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν με σοβαρότητα
και αμεροληψία και οι υπεύθυνοι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί την
προσωρινή κυβέρνηση να εγγυηθεί την ελεύθερη και χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις
δράση των εγχώριων και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των
ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων και των δημοσιογράφων στη χώρα·

8.

εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με τον νόμο 107 σχετικά με το δικαίωμα δημοσίων
συναθροίσεων, πορειών και ειρηνικών διαδηλώσεων της 24ης Νοεμβρίου 2013, που
θέτει αυθαίρετους περιορισμούς στο δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι και επιτρέπει
την καταπίεση, και την εφαρμογή του στις πρόσφατες συλλήψεις με βάση τον νόμο
αυτό· ζητεί την αναθεώρηση του νόμου αυτού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου, μέσω διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και
την απελευθέρωση όλων όσων έχουν συλληφθεί, κρατούνται και έχουν καταδικαστεί
αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους της ελευθερίας
του συνέρχεσθαι, της διαμαρτυρίας, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

9.

καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας
στην Αίγυπτο· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την περαιτέρω επιδείνωση της
κατάστασης ασφαλείας στο Σινά και ζητεί να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες από
την αιγυπτιακή προσωρινή κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας για την
αποκατάσταση της ασφάλειας, ιδίως με την αντιμετώπιση των διακινητών ανθρώπων
στην περιοχή αυτή· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 89 του νέου Συντάγματος
το οποίο ορίζει ότι στην Αίγυπτο απαγορεύονται διά νόμου και διώκονται ποινικά όλες
οι μορφές δουλείας, καταπίεσης, βίαιης εκμετάλλευσης ανθρώπων, εμπορίας για
σεξουαλικούς σκοπούς και άλλες μορφές διακίνησης ανθρώπων·

10.

καλεί και πάλι το Συμβούλιο, την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους τόσο
την αρχή της αιρεσιμότητας («περισσότερα για περισσότερα») όσο και τις σοβαρές
οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος στις διμερείς
σχέσεις της με την Ένωση, και την οικονομική στήριξη προς τη χώρα και
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σαφή από κοινού καθορισμένα σχετικά σημεία
αναφοράς·
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11.

επαναλαμβάνει την έκκληση για ενίσχυση της στήριξης και βοήθειας της ΕΕ προς την
Αίγυπτο, καθώς και τις άλλες χώρες της Αραβικής Άνοιξης, στη διαδικασία ανάκτησης
των περιουσιακών στοιχείων, όπως αναφέρονται στα ψηφίσματά του της 23ης Μαΐου
2013, και 12ης Σεπτεμβρίου 2013· τονίζει και πάλι ότι η διευκόλυνση της ανάκτησης
των περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από πρώην δικτάτορες και τα καθεστώτα
τους, αποτελεί ηθική υποχρέωση της ΕΕ και εξαιρετικά υψηλό πολιτικό ζήτημα λόγω
της συμβολικής αξίας που έχει στις σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές της·

12.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα
κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου.
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