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

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Египет, и по-специално 
резолюцията си от 14 март 2013 г.1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. относно 
Арабската пролет,

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 27 февруари 2012 г., 25 
юни 2012 г., 31 януари 2013 г. и 8 февруари 2013 г. относно Египет и от 31 януари 2013 
г. във връзка с подкрепата на ЕС за устойчиви промени в обществата в преход,

– като взе предвид изявлението на върховния представител Катрин Аштън от 28 юни 
2013 г. относно планираните демонстрации в Египет,

– като взе предвид изявленията на върховния представител Катрин Аштън от 3 юли 2013 
г. относно положението в Египет и от 28 юни 2013 г. относно планираните 
демонстрации в Египет във връзка с първата годишнина от встъпването в длъжност на 
президента Мурси,

– като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент Мартин 
Шулц от 6 юни 2013 г. относно присъдите на 43-ма служители на неправителствени 
организации в Египет, съвместното изявление на върховния представител на ЕС 
Катрин Аштън и на члена на Комисията Щефан Фюле от 5 юни 2013 г. относно 
съдебните присъди срещу египетски неправителствени организации и изявлението на 
говорителя на върховния представител Катрин Аштън от 2 юни 2013 г. относно новия 
закон за неправителствените организации в Египет,

– като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което 
влезе в сила през 2004 г. и беше укрепено от плана за действие от 2007 г., както и 
доклада на Комисията за постигнатия напредък по неговото изпълнение от 20 март 
2013 г.,

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

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

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., 
по който Египет е страна,

– като взе предвид изявлението на генерал Абдул Фатах ас Сиси, председател на 
Върховния съвет на въоръжените сили на Египет, и политическата пътна карта, 

1 Приети текстове, P7_TA(2013)0095.
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представена от движението „6 април”;

– като взе предвид изявленията във връзка с проектозакона относно гражданското 
общество в Египет на върховния комисар на ООН за правата на човека от 8 май 2013 г. 
и на генералния секретар на ООН от 5 юни 2013 г.,

– като взе предвид неокончателното становище на Европейската комисия за демокрация 
чрез право (Венецианска комисия) от 15 юни 2013 г. относно проектозакона за 
гражданските организации на работници в Египет, 

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

– като взе предвид осемте основни конвенции на МОТ, които Египет е ратифицирал,

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

– като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че Египет е най-голямата страна от Арабската пролет, държава, 
заемаща централно място в Южното Средиземноморие, важен търговски партньор на 
ЕС и основен получател на помощ от ЕС; като има предвид, че политическите, 
икономическите и социалните събития в Египет имат значително отражение върху 
целия регион, а и извън него; 

Б. като има предвид, че Египет се намира в критичен период на преход към демокрация; 
като има предвид, че страната е изправена през фундаментални предизвикателства в 
областта на принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и 
основните свободи и социалната справедливост; като има предвид, че нарастващото 
политическо напрежение задълбочава вътрешната поляризация на египетското 
общество, което от своя страна води до демонстрации и сблъсъци, изпълнени с 
насилие; като има предвид, че ненаказани остават случаите на използване на 
прекомерна сила и насилие срещу мирни демонстранти от страна на силите за 
сигурност и неидентифицирани групи;

В. като има предвид, че на 22 ноември 2012 г., осем дни след приключването на 
заседанието на специалната група ЕС-Египет, президентът Мурси издаде 
конституционна декларация, която, наред с другото, го прави неподвластен на съдебен 
контрол; като има предвид, че дни по-късно президентът анулира тази декларация, но 
вече бяха започнали демонстрации, водещи до ескалация на напрежението;

Г. като има предвид, че милиони египтяни участваха в безпрецедентни по броя на 
участниците си мирни улични протести в Кайро и в цялата страна с искане 
президентът Мурси да напусне властта; като има предвид, че подкрепящи президента 
Мурси организираха демонстрации в негова подкрепа и в подкрепа на 
Мюсюлманските братя; като има предвид, че десетки хора бяха убити и мнозина бяха 
ранени в демонстрациите; като има предвид, че няколко министри и длъжностни лица 
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подадоха оставки в подкрепа на масовото протестно движение; като има предвид, че 
въоръжените сили на Египет излязоха с обръщение на 1 юли 2013 г., като дадоха на 
политическите сили в Египет 48 часа, за да изпълнят исканията на народа, като в 
противен случай военните ще се намесят и ще представят политическа пътна карта за 
страната;

Д. като има предвид, че демонстрантите протестират срещу президента Мурси в 
продължение на месеци, като твърдят, че като цяло положението в страната по време 
на управлението на Мюсюлманските братя не се е подобрява, а се влошава; като има 
предвид, че Бунтовническото движение (Тамарод) обяви, че негови активисти са 
събрали повече от 22 милиона подписа в подкрепа на петицията му за снемането на 
доверието от президента Мохамед Мурси и за произвеждането на предсрочни 
президентски избори, като то предупреди, че би започнало кампания на гражданско 
неподчинение, ако президентът не изпълни тези искания; като има предвид, че 
опозиционният Фронт за национално спасение в своето „Революционно изявление № 
1“ призова протестиращите в Египет да продължават с мирните митинги до падането 
на настоящия режим;

Е. като има предвид, че приобщаващият политически процес, основаващ се на консенсус, 
съпричастност и реален национален диалог със значимо участие на всички 
демократични политически сили, е единственият начин за преодоляване на настоящите 
политически и социални разделения, за изграждане на дълбока и устойчива 
демокрация в Египет и за осъществяване на необходимата икономическа реформа и 
управление; като има предвид, че Египет не следва да отмени своите демократични 
постижения посредством връщането към военна диктатура;

Ж. като има предвид, че жените се намират в особено уязвимо положение в настоящия 
период на преход в Египет; като има предвид, че демонстрантките често са обект на 
насилие, сексуални нападения, проверки на девствеността и други форми на 
унизително третиране, а същевременно активистите в областта на правата на жените се 
сблъскват със заплахи и тормоз; като има предвид, че жените се сблъскаха със 
сериозни пречки в областта на политическото участие в страната;

З. като има предвид, че Египет е изправен пред задълбочаващи се икономически 
трудности; като има предвид, че икономическото благоденствие в страната изисква 
политическа стабилност, стабилни икономически политики, борба с корупцията и 
международна подкрепа; като има предвид, че социалната справедливост и по-
високият стандарт на живот за гражданите са ключови измерения на прехода към 
отворено, стабилно, демократично, свободно и проспериращо египетско общество; 

И. като има предвид, че гражданското общество играе важна роля в демократичния 
преход в Египет и трябва да му се позволи да действа свободно; като има предвид, че 
правото на сдружаване върви ръка за ръка с правото на достъп до финансиране и е 
зависимо от него; като има предвид, че международните и местните неправителствени 
организации са изправени пред нарастващ натиск, враждебни нападения, тормоз и 
сплашване в страната; като има предвид, че на 4 юни 2013 г. наказателен съд в Кайро 
осъди на до пет години затвор 43-ма чуждестранни и египетски служители на 
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неправителствени организации за дейности на гражданското общество и нареди 
закриването и изземването на активите на местните клонове на пет международни 
неправителствени организации, които работят в Египет от дълго време, а именно 
фондация „Конрад Аденауер”, Националния демократичен институт, Международния 
републикански институт, „Фрийдъм хаус“ и Международния център за журналисти; 
като има предвид, че тези съдебни присъди са част от кампания за сплашване от страна 
на египетското правителство срещу неправителствените организации; 

Й. като има предвид, че на 29 май 2013 г. президентът Мурси внесе в Консултативното 
събрание (Шура) нов проектозакон относно сдруженията; като има предвид, че този 
проектозакон беше силно критикуван както в Египет, така и извън страната, поради 
това че допуска прекомерни ограничения въз основа на лична преценка от страна на 
държавните органи спрямо операциите на неправителствените организации (НПО); 
като има предвид, че новият закон за сдруженията трябва да бъде съобразен с 
международните стандарти и задълженията на Египет;

K. като има предвид, че независимите профсъюзи имат ключова роля в областта на 
трудовите отношения в този критичен период на политически, икономически и 
социален преход в Египет; като има предвид редовните съобщения за случаи на 
ограничаване на правата на работниците да създават независими съюзи и за репресии и 
актове на сплашване срещу опитващите да се организират и да стачкуват; като има 
предвид, че отказът на работодателите да признаят независимите профсъюзи или да 
преговорят с тях е източник на значително социално напрежение;

Л. като има предвид, че нараства загрижеността относно ограниченията, налагани в 
Египет по отношение на свободата на съвестта, свободата на вероизповедание и 
свободата на религията;

М. като има предвид, че независимата и свободна преса и медии съставляват основен 
елемент на обществото при истинска демокрация; като има предвид все по-честите 
случаи на насилие и тормоз срещу журналисти; като има предвид възбуждането на 
редица съдебни производства срещу журналисти и блогъри на основание обида на 
президента; като има предвид, че броят на делата за богохулство в Египет нарасна след 
встъпването в длъжност на президента Мурси;

Н. като има предвид, че в член 2 на Споразумението за асоцииране между ЕС и Египет се 
посочва, че отношенията между страните се основават на зачитането на 
демократичните принципи и основните права на човека и водят до политика на 
„повече за повече“, което е крайъгълен камък на преразгледаната европейска политика 
за съседство на ЕС; 

O. като има предвид, че между 2007 и 2012 г. Египет получи приблизително 1 милиард 
евро помощи от ЕС, и като има предвид, че ЕС пое задължения за допълнителна 
помощ от 5 милиарда евро, която може да бъде напълно достъпна само след 
изпълнението на условия, които са обвързани с условията, определени от МВФ; 

П. като има предвид, че в специален доклад на Европейската сметна палата, озаглавен 
„Сътрудничество на ЕС с Египет в областта на управлението“, се заявява, че през 



RC\942578BG.doc PE515.908v01-00 }
PE515.l910v01-00 }
PE515.911v01-00 }
PE515.912v01-00 }
PE515.913v01-00 } RC1

BG

последните няколко години действията на ЕС в подкрепа на демокрацията и правата на 
човека са довели до слаб напредък в страната;

1. изразява своята солидарност с египетския народ в този критичен период на преход към 
демокрация, както и искрените си съболезнования на семействата на жертвите, и 
отправя искане отговорните лица да бъдат подведени под съдебна отговорност;

2. призовава египетското правителство да гарантира сигурността на всички граждани, 
независимо от техните политически възгледи и принадлежност и тяхното 
вероизповедание, да зачита правата на човека и основните свободи, да защитава 
свободата на сдружаване и свободата на изразяване на мнение и да изпълнява своите 
международни ангажименти; призовава всички страни да действат отговорно, така че 
да се избягват насилствени действия и провокации, които биха могли да ограничат или 
възпрепятстват законното право на хората на мирен протест и свободно изразяване на 
техните воля и становища;

3. настоятелно призовава всички политически участници да започнат възможно най-
скоро национален диалог за помирение, основаващ се на толерантност, приобщаване и 
ненасилие, с цел да се насърчи демократичният преход и да се създадат ефективни 
демократични институции в страната;

4. призовава за незабавно прекратяване на всички актове на насилие, сексуални 
нападения, проверки за девственост и други форми на унизително третиране на 
протестиращи жени, защитници на правата на жените и представители на общността 
на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица, за сериозни и 
безпристрастни разследвания на всички подобни случаи и за подвеждане под съдебна 
отговорност на отговорните лица;

5. решително осъжда съдебното решение на наказателния съд в Кайро от 4 юни 2013 г., 
чрез което бяха осъдени на лишаване от свобода 43-ма египетски и чуждестранни 
работници в НПО, бяха закрити местните клонове на петте засегнати чуждестранни 
НПО и бяха иззети техните активи; счита, че тази политически мотивирана присъда, 
която определя като престъпление законната работа на чуждестранни организации в 
Египет, е неприемлива атака срещу свободата на сдружаване и свободата на 
изразяване на мнение и съставлява сериозен удар срещу усилията на ЕС за 
подпомагане на Египет по време на политическия му преход; настоятелно призовава 
египетските органи да прекратят незабавно всички форми на тормоз и сплашване, на 
които са подложени независимите НПО в страната, и по-специално да оттеглят всички 
наказателни обвинения срещу служители на НПО; 

6. изразява дълбоката си загриженост във връзка с новия проектозакон относно НПО и 
подкрепя продължаващите консултации между египетските органи и Венецианската 
комисия на Съвета на Европа, започнати по инициатива на специалния представител 
на ЕС за правата на човека;

7. изразява своята загриженост във връзка с множеството съобщения за нарушаване на 
трудовите права в Египет; призовава египетските органи да позволят на работниците 
да упражнят своето право на сдружаване и на осъществяване на профсъюзна дейност, 
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както и да приведат националното законодателство в съответствие с конвенциите на 
МОТ, по които Египет е страна; призовава за премахване на ограничението, посочено 
в член 53 от новата конституция, за един профсъюз на професия;

8. призовава египетските органи да поемат отговорност и да изпълнят необходимите 
изисквания, за да може да се предостави помощ от МВФ и ЕС; припомня, че ЕС има 
готовност да подпомогне Египет с цел да се гарантира отговорно и бързо 
осъществяване на реформите, водещи до икономическо възстановяване;

9. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предоставят 
значителна финансова подкрепа и техническа помощ на египетските НПО и да работят 
заедно с тях за повишаване на осведомеността на гражданското общество, укрепване 
на културата на гражданско действие и засилване на дейностите на гражданското 
общество в страната, които са основни елементи на дълбоката и устойчива 
демокрация;

10. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност да предложи намесата си 
като посредник за намиране на изход от кризата;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на 
държавите членки и на парламента и правителството на Египет.


