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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000271/2017 

aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger) 
Artikel 130 van het Reglement 

Marietje Schaake (ALDE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Izaskun Bilbao 

Barandica (ALDE), Judith Sargentini (Verts/ALE), António Marinho e Pinto (ALDE), Ana Gomes 

(S&D), Lars Adaktusson (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), 

Fredrick Federley (ALDE), Hans-Olaf Henkel (ECR), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Gerben-

Jan Gerbrandy (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Hannu Takkula (ALDE), Ivan Štefanec (PPE) 

en Alyn Smith (Verts/ALE) 

Betreft: VP/HR - Egypte: De zaak Ramy El-Sayed 

Ramy El-Sayed, lid van de Egyptische oppositiegroep die bekend is onder de naam 6 aprilbeweging, 
werd op 1 september 2014 gearresteerd omdat hij aanwezig was bij de herdenkingsdienst van Ahmed 
El-Masry, die werd doodgeschoten door de Egyptische politie in augustus 2013. Ramy El-Sayed werd 
vervolgens tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op 8 oktober 2016 werd deze straf tijdens een 
nieuw proces verminderd tot 10 jaar. 

Ramy El-Sayed werd overgeplaatst van de penitentiaire inrichting in Tora naar de El-Minya-
gevangenis waar hij, naar eigen zeggen, is geslagen, gemarteld en beledigd en te maken kreeg met 
andere vormen van vernederende behandeling. Zijn advocaten proberen momenteel een proces aan 
te spannen tegen het bestuur van de El-Minya-gevangenis en specifieke gevangenisbewakers, maar 
deze pogingen leveren waarschijnlijk niets op. 

1. Is de VV/HV op de hoogte van de zaak van Ramy El-Sayed en zo ja, welke specifieke 
maatregelen heeft zij in deze zaak getroffen? 

2. Heeft de VV/HV de situatie van Ramy El-Sayed, en de mishandeling waaraan duizenden andere 
mensenrechtenverdedigers worden onderworpen in Egyptische gevangenissen en 
detentiecentra, besproken met de Egyptische autoriteiten tijdens haar recentste bezoek aan 
Egypte op 20 december 2016? 

3. Waarom veroordeelt de VV/HV de aanhoudende schendingen van de mensenrechten door de 
Egyptische autoriteiten niet in de sterkst mogelijke bewoordingen, in plaats van voortdurend te 
herhalen dat de EU en Egypte onderling verbonden zijn door een gezamenlijke strijd tegen 
terrorisme? 

 


