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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το 
οποίο η Αίγυπτος κύρωσε το 1982,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Αίγυπτο και την ευρύτερη 
περιφέρεια στις 4 Φεβρουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αίγυπτο, της 31ης Φεβρουαρίου 
2011,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van 
Rompuy , του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso και της Ύπατης 
Εκπροσώπου της ΕΕ, Catherine Ashton  σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο, 
της 11ης Φεβρουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jerzy Buzek  
σχετικά με την παραίτηση του Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, της 11ης Φεβρουαρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van 
Rompuy για την κατάσταση στην Αίγυπτο, της 29ης Ιανουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Catherine 
Ashton για την Αίγυπτο, της 4ης Φεβρουαρίου, της 3ης Φεβρουαρίου, της 28ης Ιανουαρίου 
και της 27ης Ιανουαρίου 2011, καθώς και σχετικά με τις εκλογές για την Αιγυπτιακή Λαϊκή 
Συνέλευση, της 6ης Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την πέμπτη δήλωση του Ανωτάτου Συμβουλίου των Αιγυπτιακών Ενόπλων 
Δυνάμεων της 13ης Φεβρουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εφαρμογή ης Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας το 2009: έκθεση προόδου σχετικά με την Αίγυπτο» (COM(2010)0207 - 
SEC(2010)0517),

– έχοντας υπόψη την κοινή απόφαση του Απριλίου 2009 της Αιγύπτου και της ΕΕ, που αφορά 
την προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεών τους, όπως προτάθηκε από την Αίγυπτο το 2008,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου του 2004 και το Σχέδιο 
Δράσης που συμφωνήθηκε το 2007,

– έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, και 
ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,
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– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του 2004, που επικαιροποιήθηκαν το 2008,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις σε διάφορες αραβικές χώρες της Βορείου 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής ζήτησαν πολιτική, οικονομική και κοινωνική αλλαγή και 
εξέφρασαν ισχυρή λαϊκή απαίτηση για ελευθερία, γνήσια δημοκρατία και καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσης των πολιτών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Χόσνο Μουμπάρακ παραιτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 
2011· ότι οι εξουσίες του έχουν ανατεθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων· 
ότι το Ανώτατο Συμβούλιο ζήτησε από την πρόσφατα ορισθείσα από τον Πρόεδρο 
Μουμπάρακ κυβέρνηση να εξακολουθήσει να  αναλαμβάνει τα καθήκοντά της έως ότου 
σχηματισθεί νέα κυβέρνηση, ανέλαβε τη δέσμευση ότι θα  παραδώσει την εξουσία σε 
πολιτική κυβέρνηση που θα εκλεγεί και έλαβε σημαντικές αποφάσεις, όπως ανακοινώθηκε 
στην Πέμπτη Δήλωση της 13ης Φεβρουαρίου 2011,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίτημα για ελευθερία, γνήσια 
δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη στην Αίγυπτο, απαιτείται άμεσος, σοβαρός και 
ανοικτός διάλογος με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που 
σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, διάλογος ό οποίος θα πρέπει να οδηγήσει σε πραγματικές και σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του αιγυπτιακού 
καθεστώτος αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από την αστυνομία που χρησιμοποίησε 
δακρυγόνα, λαστιχένιες σφαίρες και αντλίες εκτόξευσης νερού και με επιθέσεις που 
δέχθηκαν οι διαδηλωτές από ένοπλα άτομα και φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες, 
με αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, ότι εκατοντάδες άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων και υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έχουν συλληφθεί 
και φυλακιστεί, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση έλαβε το πρωτοφανές μέτρο να κλείσει το 
Διαδίκτυο με σκοπό τη φίμωση των διαδηλωτών και τον περιορισμό της ελευθερίας 
έκφρασης των πολιτών· ότι η στρατιωτική αστυνομία έκλεισε μέσα ενημέρωσης και κέντρα 
νομικών συμβουλών όπως το Al Jazeera και το Hisham Mubarak Law Centre,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση του σεβασμού της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών αποτελεί θεμελιώδη αρχή και στόχο της ΕΕ και 
συνιστά κοινό έδαφος για την ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση είχε ως επίκεντρο κυρίως τις οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και δεν ήταν σε θέση να επιφέρει τις απαραίτητες πολιτικές και θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις· ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία είχε στόχο να ενισχύσει την πολιτική 
της ΕΕ στην περιοχή, αποδείχτηκε ανίκανη να διασκεδάσει την αυξανόμενη δυσπιστία και 
να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των ενδιαφερομένων ανθρώπων,
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναζήτηση σταθερότητας έχει συχνά επισκιάσει τις αξίες της 
δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις 
της ΕΕ και των κρατών μελών της με τους νότιους γείτονες στο παρελθόν· ότι οι ρήτρες 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες σύνδεσης θα πρέπει να συνοδεύονται συστηματικά 
από μηχανισμό για την εφαρμογή τους· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, την 
τρέχουσα και απαραίτητη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ),

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την άρση 
της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 1981, την ενίσχυση της 
δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών στην Αίγυπτο, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αποτελεί κρίσιμο εταίρο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στην ανάδυση μιας δημοκρατικής, 
ευημερούσας και σταθερής Αιγύπτου, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την ανανέωση της 
χώρας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος διαδραματίζει ενεργητικό και καίριο ρόλο στην 
υποστήριξη των ειρηνευτικών διαδικασιών στην Μέση Ανατολή και στη συμφιλίωση μεταξύ 
Παλαιστινίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει 
επιβεβαιώσει τη δέσμευση της Αιγύπτου να εφαρμόσει όλες τις διεθνείς συνθήκες και τις 
συμφωνίες των οποίων είναι συμβαλλόμενο μέρος,

1. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό, επικροτεί το θάρρος και την 
αποφασιστικότητά  του, ειδικότερα της νέας γενεάς, και υποστηρίζει ακράδαντα τις νόμιμες 
δημοκρατικές του φιλοδοξίες·

2. καταδικάζει έντονα τη βία και τη δυσανάλογη δύναμη που χρησιμοποιήθηκε κατά των 
διαδηλωτών και εκφράζει τη βαθειά λύπη του για το σημαντικό αριθμό θανάτων και τους 
πολυάριθμους τραυματισμούς· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 
θυμάτων· ζητεί να  πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα των γεγονότων που οδήγησαν στον 
θάνατο, στους τραυματισμούς και στην φυλάκιση ανθρώπων και να προσαχθούν στη 
δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι· 

3. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ειρηνικών διαδηλωτών, των 
κρατούμενων γνώμης, των Αιγυπτίων και διεθνών υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και δικηγόρων·  ζητεί επιμόνως, ως προς το θέμα αυτό, 
από τις αιγυπτιακές αρχές να αποκαλύψουν αμέσως τον τόπο κράτησης όσων κρατούνται και 
να εξασφαλίσουν την προστασία τους από κάθε μορφή βασανιστηρίων ή άλλης κακής 
μεταχείρισης· 

4. θεωρεί ότι η παραίτηση του Προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ σημείωσε την έναρξη νέας φάσης 
στην πολιτική μετάβαση της Αιγύπτου· ζητεί την άμεση έναρξη γνήσιου και ανοικτού 
εθνικού πολιτικού διαλόγου με τη συμμετοχή  όλων των καίριων πολιτικών παραγόντων και 
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την προετοιμασία για την άρση της 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, την αναθεώρηση του συντάγματος και του εκλογικού νόμου, 
τη διενέργεια ελεύθερων και νόμιμων εκλογών , την  δημοκρατική εκλογή πολιτικής 
κυβέρνησης και την εγκαθίδρυση γνήσιας δημοκρατίας στην Αίγυπτο·
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5. καλεί τις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο 
αποφεύγοντας  περαιτέρω βία και διευκολύνοντας την πολιτική διαδικασία· λαμβάνει υπό 
σημείωση τις αποφάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων να  ανασταλεί 
το Σύνταγμα, να διαλυθεί το κοινοβούλιο, να συσταθεί επιτροπή, που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ανεξάρτητα μέλη, να τροποποιηθούν άρθρα του Συντάγματος, να διεξαχθεί 
δημοψήφισμα επί των τροποποιήσεων αυτών και να διοργανωθούν κοινοβουλευτικές και 
προεδρικές εκλογές· απευθύνει εκ νέου έκκληση για δημοκρατική διαδικασία στην οποία θα 
πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες και οι παράγοντες της κοινωνίας των 
πολιτών, προκειμένου να επιτευχθεί εθνική συναίνεση· 

6. τονίζει τη σημασία της αποκατάστασης όλων των δικτύων επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, χωρίς αναβολή και με πλήρη σεβασμό της 
ελευθερίας πληροφόρησης, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης και  της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι στην Αίγυπτο·

7. υποστηρίζει έντονα τις μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε δημοκρατία, το κράτος δικαίου 
και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Αίγυπτο· επαναδιατυπώνει την έκκλησή του για την 
άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης· τονίζει και πάλι τη σημασία της ορθής 
διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στην Αίγυπτο, με ειδική αναφορά στην ελευθερία 
συνείδησης, στη θρησκευτική ελευθερία, στην ελευθερία της σκέψης, στην ελευθερία της 
έκφρασης, στην ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, στην ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων, στην 
προστασία των μειονοτήτων και στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό·

8. τονίζει τη σημασία της σημαντικής επιτάχυνσης των οικονομικών και κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο καθώς η ελευθερία, η οικονομική ανάπτυξη και ένα 
υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την πολιτική και 
κοινωνική σταθερότητα στη χώρα·

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν ενεργά την ταχεία μετάβαση προς μια 
ειρηνική, πλουραλιστική και δίκαιη Αίγυπτο· συμμερίζεται, σε ευρύτερο πλαίσιο, την άποψη 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η ΕΕ πρέπει να παράσχει την πλήρη υποστήριξή της στις 
διαδικασίες μετάβασης στην περιοχή με στόχο τη δημιουργία δημοκρατικής διακυβέρνησης, 
πλουραλισμού, βελτιωμένων ευκαιριών για οικονομική ευημερία και κοινωνική ένταξη, 
καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας,

10. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη, τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα να βοηθήσουν τις 
δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην 
Αίγυπτο για να οργανωθούν, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως στη 
μετάβαση προς τη δημοκρατία· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι 
κοινότητες των Κοπτών Χριστιανών δεν θα καταστούν θύμα των σημερινών γεγονότων και 
να εγγυηθούν την ειρηνική διαβίωση των κοινοτήτων αυτών και το δικαίωμά τους να 
εκφράζουν την θρησκευτική τους πίστη παντού στην χώρα·

11. ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να προωθήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας, με τη 
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συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
υποστήριξης της διαδικασίας μετάβασης προς τη δημοκρατία όπως έχουν διατυπωθεί από 
τους παράγοντες που εργάζονται υπέρ της δημοκρατικής αλλαγής, ειδικότερα ως προς τη 
διεξαγωγή ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών και την οικοδόμηση θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου δικαστικού σώματος· καλεί την Ύπατη 
Εκπρόσωπο να υποστηρίζει τη δημοκρατική μεταρρύθμιση μεταξύ άλλων και 
αποστέλλοντας ειδική αποστολή για την παρακολούθηση των προσεχών εκλογών·

12. χαιρετίζει την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου 2011/79/CFSP και τον Κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 101/2011 της 4ης Φεβρουαρίου 2011 που επιβάλλουν τη δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο προσώπων που 
θεωρούνται υπεύθυνα για το σφετερισμό κρατικών κεφαλαίων στην Τυνησία και προσώπων 
που συνδέονται μαζί τους, και καλεί το Συμβούλιο να λάβει τα ίδια μέτρα όσον αφορά όλα 
τα υπεύθυνα πρόσωπα στην Αίγυπτο·

13. τονίζει με έμφαση ότι τα γεγονότα στην Αίγυπτο, καθώς και σε άλλες χώρες της περιοχής, 
υπογραμμίζουν και πάλι την επείγουσα ανάγκη αφενός να αναπτυχθούν περισσότερο 
φιλόδοξες και αποδοτικές πολιτικές και μηχανισμοί και αφετέρου να ενισχυθεί το 
δημοσιονομικό τους υπόβαθρο με στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην νότια γειτονία της ΕΕ· τονίζει ότι η υπό 
εξέλιξη Στρατηγική Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας πρέπει να 
αντικατοπτρίσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και να οδηγήσει σε νέους και 
βελτιωμένους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών και φιλοδοξιών των λαών· ζητεί τον 
καλύτερο συντονισμό με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ ως προς τις εν λόγω χώρες· 

14. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΕΕ να αναθεωρήσει την πολιτική της στον τομέα της 
υπεράσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί μηχανισμός εφαρμογής της ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις 
συμφωνίες με τρίτες χώρες· επιμένει ότι στην επανεξέταση της ΕΠΓ πρέπει να τεθούν κατά 
προτεραιότητα κριτήρια σχετικά με την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, το σεβασμό 
των θεμελιωδών ελευθεριών, τον πλουραλισμό και την ελευθερία του Τύπου και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα τρέχοντα Σχέδια Δράσης 
πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά και να συμπεριληφθούν σαφείς προτεραιότητες 
συνοδευόμενες από κίνητρα για πολιτικές μεταρρυθμίσεις· καλεί το Συμβούλιο να ορίσει μια 
δέσμη πολιτικών κριτηρίων την οποία πρέπει να πληρούν οι χώρες ΕΠΓ ώστε να τους 
αναγνωριστεί "προωθημένο καθεστώς"·

15. θεωρεί καίριο το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν από την άποψη αυτή τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και ιδίως το ΕΜΓΕΣ, η πρωτοβουλία 
EIDHR καθώς και το Μέσο Σταθερότητας, και ζητεί να ενισχυθούν ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες· 
καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα συναφή χρηματοπιστωτικά 
μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της EIDHR· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να διασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει επίσης ότι επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί 
επειγόντως το ζήτημα της αύξησης της τιμής των τροφίμων και γενικά της επισιτιστικής 
ασφάλειας και της ανάπτυξης της υπαίθρου·
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16. καλεί την Ένωση για τη Μεσόγειο να προβληματιστεί επειγόντως και να αναλάβει δράση 
κατόπιν των προσφάτων γεγονότων, προκειμένου να υποβάλει  προτάσεις για τον βέλτιστο 
τρόπο προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της 
και στην περιοχή καθώς και για ενδεχόμενες μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε ο ρόλος της  να 
καταστεί ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος· καλεί το ευρωμεσογειακό ίδρυμα Anna 
Lindh να διαδραματίσει επειγόντως ενεργό ρόλο σε σχέση με την κινητοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών της ευρωμεσογειακής περιοχής για την προώθηση της ιδιότητας του 
πολίτη και της συμμετοχής,

17. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της Αιγύπτου στον αραβικό κόσμο και στην ειρηνευτική 
διαδικασία στη Μέση Ανατολή καθώς και τη σημασία της Συμφωνίας Ειρήνης με το Ισραήλ· 
καλεί την Αίγυπτο να παραμείνει δεσμευμένη στον ενεργητικό και εποικοδομητικό της ρόλο 
στις προσπάθειες εξεύρεσης βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ισραηλοπαλαιστινιακή σύρραξη και στη διαδικασία συμφιλίωσης των Παλαιστινίων, 
και απευθύνει έκκληση για τη διατήρηση της συνθήκης ειρήνης  μεταξύ της Αιγύπτου και 
του Ισραήλ· επικροτεί τη δήλωση του Ανωτάτου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων ότι η 
Αίγυπτος έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει όλες τις διεθνείς συνθήκες και τις 
συμφωνίες των οποίων είναι συμβαλλόμενο μέρος·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα κοινοβούλια και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις αιγυπτιακές αρχές.


