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Resolutie van het Europees Parlement over de crisis in Egypte 

((2013/2697(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn eerdere resoluties over Egypte, met name die van 14 maart 20131, 

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 8 februari 2013 over de Arabische Lente, 

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 februari 2012, 25 juni 2012, 
31 januari 2013 en van 8 februari 2013 over Egypte, en van 31 januari 2013 over EU-steun 
voor duurzame verandering in samenlevingen in een overgangssituatie, 

– gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Catherine Ashton van 28 
juni 2013 over de geplande betogingen in Egypte, 

– gezien de verklaringen van hoge vertegenwoordiger van de Unie Catherine Ashton van 3 juli 
2013 over de situatie in Egypte en van 28 juni 2013 over de geplande betogingen in Egypte 
één jaar na de inauguratie van president Morsi, 

– gezien de verklaring van EP-Voorzitter Martin Schulz van 6 juni 2013 over de veroordeling 
van 43 ngo-medewerkers in Egypte, de gezamenlijke verklaring van hoge vertegenwoordiger 
Catherine Ashton en commissaris Štefan Füle van 5 juni 2013 over de Egyptische vonnissen 
tegen ngo's, en de verklaring van de woordvoerder van hoge vertegenwoordiger Catherine 
Ashton van 2 juni 2013 over de nieuwe ngo-wet in Egypte, 

– gezien de Associatieovereenkomst EU-Egypte van 2001, die in werking trad in 2004 en 
versterkt werd door het actieplan van 2007, en gezien het voortgangsverslag van de 
Commissie van 20 maart 2013 over de tenuitvoerlegging ervan, 

– gezien de bijeenkomst van de EU-taskforce op 13 en 14 november 2012 en de conclusies 
daarvan, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, 

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, 
waarbij Egypte partij is, 

– gezien de verklaring van 1 juli 2013 van generaal Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, voorzitter van 
de Egyptische Hoge Raad van de strijdkrachten, en gezien de door de 6 aprilbeweging 
gepresenteerde politieke routekaart, 

– gezien de verklaringen over de ontwerpwetgeving inzake het maatschappelijk middenveld in 
Egypte van 8 mei 2013 van de hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten en van 
5 juni 2013 van de VN-secretaris-generaal, 

– gezien het tussentijdse advies van de Europese Commissie voor democratie door middel van 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0095. 
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het recht (Commissie van Venetië) van 15 juni 2013 over het Egyptische wetsvoorstel inzake 
burgervakbonden,  

– gezien de verklaring van veertig Egyptische maatschappelijke organisaties van 30 mei 2013, 

– gezien de acht basisverdragen van de IAO, die Egypte heeft geratificeerd, 

– gezien het speciale verslag van de Europese Rekenkamer van 18 juni 2013 over de 
samenwerking van de EU met Egypte op het gebied van goed bestuur, 

– gezien artikel 110, leden 2 en 4, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat Egypte het grootste land is dat bij de Arabische Lente is betrokken, een 
sleutelrol speelt in het zuidelijke Middellandse Zeegebied, een belangrijke handelspartner 
van de EU is en een aanzienlijke hoeveelheid EU-steun ontvangt; overwegende dat politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen in Egypte verstrekkende gevolgen hebben voor de 
gehele regio en daarbuiten;  

B. overwegende dat Egypte zich in een kritieke periode van overgang naar democratie bevindt; 
overwegende dat het land voor belangrijke uitdagingen staat met betrekking tot de 
rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden en sociale 
rechtvaardigheid; overwegende dat de toenemende politieke spanningen de interne 
verdeeldheid in de Egyptische samenleving vergroten, hetgeen tot demonstraties en 
gewelddadige botsingen leidt; overwegende dat het gebruik van buitensporig geweld tegen 
vreedzame betogers door veiligheidskrachten en niet-geïdentificeerde groepen ongestraft 
blijft; 

C. overwegende dat president Morsi op 22 november 2012, acht dagen na de bijeenkomst van 
de taskforce EU-Egypte, een constitutionele verklaring aflegde waarin onder meer het 
presidentschap aan rechterlijke controle werd onttrokken; overwegende dat de president die 
verklaring enkele dagen later weer introk, maar dat er toen reeds escalerende betogingen 
gaande waren; 

D. overwegende dat miljoenen Egyptenaren in Caïro en de rest van het land op straat zijn 
gekomen en in vreedzaam protest van een nog nooit eerder geziene omvang de aftreding van 
president Morsi hebben geëist; overwegende dat de aanhangers van president Morsi 
betogingen hebben georganiseerd om de president en de Moslimbroederschap te steunen; 
overwegende dat er bij de betogingen tientallen doden en talrijke gewonden zijn gevallen; 
overwegende dat verscheidene ministers en ambtenaren als steunbetuiging aan de massale 
burgerprotesten ontslag hebben genomen; overwegende dat de Egyptische strijdkrachten op 
1 juli 2013 een verklaring hebben afgelegd waarin zij de politieke krachten 48 uur tijd geven 
om gevolg te geven aan de verzoeken van het volk, met de waarschuwing dat anders het 
leger zal ingrijpen en een politieke routekaart voor het land zal indienen; 

E. overwegende dat demonstranten al maanden in opstand komen tegen president Morsi, omdat 
de situatie onder het bewind van de Moslimbroederschap niet zou zijn verbeterd maar 
verslechterd; overwegende dat de Rebellenbeweging (Tamarod) heeft aangekondigd dat 
activisten meer dan 22 miljoen handtekeningen hebben ingezameld met hun petitiecampagne 
voor de intrekking van het vertrouwen in president Mohamed Morsi en het houden van 
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vervroegde presidentsverkiezingen, en heeft gewaarschuwd dat zij een campagne van 
burgerlijke ongehoorzaamheid zal starten als Morsi niet aftreedt; overwegende dat de 
oppositiebeweging het Nationale Reddingsfront in haar "revolutieverklaring 1" 
demonstranten in heel Egypte oproept hun vreedzame protesten voort te zetten totdat het 
huidige regime ten val komt; 

F. overwegende dat een op consensus, gedeelde verantwoordelijkheid en daadwerkelijke 
nationale dialoog gebaseerd politiek proces waarbij geen enkele partij wordt uitgesloten en 
waaraan alle democratische politieke krachten op zinvolle wijze kunnen deelnemen, de enige 
manier vormt om de huidige politieke en maatschappelijke verdeeldheid te overwinnen, in 
Egypte een solide en duurzame democratie tot stand te brengen en de noodzakelijke 
economische hervormingen en beslissingen mogelijk te maken; overwegende dat Egypte zijn 
democratische verworvenheden niet ongedaan moet maken door terug te keren naar een 
militair dictatorschap; 

G. overwegende dat de vrouwen zich in de huidige overgangsperiode in Egypte in een bijzonder 
kwetsbare situatie bevinden; overwegende dat vrouwelijke betogers vaak het slachtoffer zijn 
van geweld, seksueel misbruik, maagdelijkheidstesten en andere vormen van vernederende 
behandeling, terwijl vrouwenrechtenactivisten regelmatig worden lastiggevallen en 
geïntimideerd; overwegende dat vrouwen in Egypte zwaar zijn gediscrimineerd op het vlak 
van politieke medezeggenschap; 

H. overwegende dat Egypte met steeds grotere economische problemen kampt; overwegende dat 
voor economische welvaart in het land politieke stabiliteit, een gezond economisch beleid, 
corruptiebestrijding en internationale steun nodig zijn; overwegende dat sociale 
rechtvaardigheid en een hogere levensstandaard voor de burgers cruciale elementen zijn in de 
overgang naar een open, stabiel, democratisch, vrij en welvarend Egypte;  

I. overwegende dat het maatschappelijk middenveld een cruciale rol te vervullen heeft in de 
democratische overgang in Egypte, en vrijelijk moet kunnen opereren; overwegende dat het 
recht op vereniging hand in hand gaat met, en afhankelijk is van, het recht op toegang tot 
financiering; overwegende dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend op de internationale en 
nationale ngo's in het land, die steeds vaker te kampen hebben met vijandige aanvallen, 
bedreiging en intimidatie; overwegende dat de rechtbank van Caïro op 4 juni 2013 43 
Egyptische en buitenlandse ngo-medewerkers tot gevangenisstraffen tot vijf jaar heeft 
veroordeeld vanwege hun maatschappelijke activiteiten en de sluiting en de inbeslagname 
van de bezittingen heeft gelast van lokale afdelingen van vijf internationale ngo's die al sinds 
lange tijd in Egypte werkzaam waren, te weten de Konrad Adenauerstichting, het National 
Democratic Institute, het International Republican Institute, het Freedom House en het 
International Centre for Journalists; overwegende dat deze vonnissen deel uitmaken van een 
intimidatiecampagne van Egyptische regeringsinstanties tegen ngo's;  

J. overwegende dat president Morsi op 29 mei 2013 bij de Sjoera-raad een nieuw wetsontwerp 
inzake verenigingen heeft ingediend; overwegende dat dit wetsontwerp fel is bekritiseerd, 
zowel in Egypte als in het buitenland, omdat het buitensporige en discretionaire beperkingen 
door de staatsautoriteiten van de werkzaamheden van ngo's mogelijk maakt; overwegende 
dat de nieuwe wetgeving betreffende verenigingen in overeenstemming moet zijn met de 
internationale normen en met de verplichtingen van Egypte; 
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K. overwegende dat onafhankelijke vakbonden in deze kritieke periode van politieke, 
economische en sociale veranderingen in Egypte een cruciale rol moeten spelen op het 
gebied van de arbeidsbetrekkingen; overwegende dat regelmatig gevallen worden gemeld 
van de beperking van het recht van werknemers om onafhankelijke vakbonden op te richten 
en van represailles en intimidatie tegen diegenen die trachten zich te organiseren of te staken; 
overwegende dat het feit dat werkgevers er niet in slagen onafhankelijke vakbonden te 
erkennen en met hen te onderhandelen, een bron is van aanzienlijke sociale spanningen; 

L. overwegende dat er toenemende bezorgdheid bestaat over de beperkingen van de vrijheid van 
geweten, overtuiging en godsdienst in Egypte; 

M. overwegende dat een onafhankelijke en vrije pers en onafhankelijke en vrije media in een 
echte democratie een essentieel onderdeel van de maatschappij vormen; overwegende dat het 
fysiek geweld tegen en de intimidatie van journalisten is toegenomen; overwegende dat een 
aantal gerechtelijke procedures werd gestart tegen journalisten en bloggers wegens het 
beledigen van de president; overwegende dat het aantal godslasteringszaken in Egypte is 
toegenomen sinds het aantreden van president Morsi; 

N. overwegende dat in artikel 2 van de associatieovereenkomst EU-Egypte wordt bepaald dat de 
betrekkingen tussen de partijen gebaseerd zijn op eerbiediging van de democratische 
beginselen en de fundamentele mensenrechten, en leiden tot het "meer voor meer"-beleid, 
een van de hoekstenen van het herziene Europese nabuurschapsbeleid;  

O. overwegende dat Egypte tussen 2007 en 2012 ongeveer 1 miljard euro aan EU-steun heeft 
ontvangen, en overwegende dat de EU 5 miljard euro aan steun heeft vastgelegd en dat deze 
middelen pas volledig beschikbaar zullen worden wanneer er aan bepaalde voorwaarden, die 
samenhangen met de door het IMF gestelde voorwaarden, is voldaan;  

P. overwegende dat in een recent speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over "EU-
samenwerking met Egypte op het gebied van bestuur" wordt gesteld dat met de EU-
interventies ter ondersteuning van democratie en de mensenrechten in het land gedurende de 
afgelopen jaren weinig vooruitgang is geboekt; 

1. betuigt zijn solidariteit met het Egyptische volk in deze kritieke periode van overgang naar 
democratie en zijn oprechte deelneming aan de familieleden van de slachtoffers van de 
huidige gewelddadige confrontaties, en eist dat de verantwoordelijken worden berecht; 

2. roept de Egyptische regering op de veiligheid van alle burgers te waarborgen, ongeacht hun 
politieke standpunten en overtuiging, de mensenrechten en fundamentele vrijheden te 
eerbiedigen, het recht op vrijheid van vereniging en meningsuiting te beschermen, en haar 
internationale verplichtingen te eerbiedigen en na te komen; roept alle partijen op zich 
verantwoordelijk te gedragen, ter voorkoming van alle gewelddaden en provocaties die een 
ondermijning of belemmering kunnen vormen voor het legitieme recht van het volk om 
vreedzaam te betogen en vrij zijn wil en mening te uiten; 

3. vraagt alle politieke actoren zo spoedig mogelijk een nationale verzoeningsdialoog aan te 
gaan op basis van tolerantie, inclusiviteit en geweldloosheid, met als doel het democratische 
overgangsproces te bevorderen en te zorgen voor doeltreffende democratische instellingen in 
het land; 
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4. dringt erop aan dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan alle daden van geweld, 
seksueel misbruik, maagdelijkheidstesten en andere vernederende behandelingen jegens 
vrouwelijke demonstranten, vrouwenrechtenactivisten, homo- en biseksuelen, lesbiennes en 
transgenders, dat een serieus en onafhankelijk onderzoek naar al deze zaken wordt ingesteld 
en dat de verantwoordelijken worden berecht; 

5. spreekt zijn sterke afkeuring uit over de rechterlijke beslissing van 4 juni 2013 van de 
Strafrechtbank van Caïro om 43 Egyptische en buitenlandse ngo-medewerkers tot 
gevangenisstraffen te veroordelen, de lokale afdelingen van de vijf betrokken internationale 
ngo's te sluiten en beslag te leggen op hun bezittingen; is van mening dat deze politiek 
gemotiveerde veroordeling, die het legitieme werk van internationale organisaties in Egypte 
strafbaar stelt, een onaanvaardbare aanval is op de vrijheid van meningsuiting en vereniging 
en een ernstige belemmering vormt voor de internationale en EU-inspanningen om Egypte in 
zijn politieke overgangsproces te steunen; dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan 
ogenblikkelijk een eind te maken aan alle vormen van bedreiging en intimidatie waarvan 
onafhankelijke ngo's in het land het slachtoffer zijn, en in het bijzonder aan de 
strafrechtelijke vervolging van medewerkers van ngo's;  

6. is ernstig bezorgd over het nieuwe wetsontwerp inzake ngo's, en ondersteunt de aanhoudende 
raadpleging tussen de Egyptische autoriteiten en de Commissie van Venetië van de Raad van 
Europa, die is opgestart door de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de 
mensenrechten; 

7. uit zijn bezorgdheid over de vele meldingen van inbreuken op arbeidsrechten in Egypte; 
roept de Egyptische autoriteiten op werknemers hun recht op vereniging te laten uitoefenen 
en vakbondsactiviteiten te laten uitvoeren, en de binnenlandse wetgeving op een lijn te 
brengen met de verdragen van de IAO, waarbij Egypte partij is; verzoekt om afschaffing van 
de bepaling in artikel 53 van de nieuwe grondwet dat er per beroepsgroep slechts een 
vakbond mag zijn; 

8. verzoekt de Egyptische autoriteiten hun verantwoordelijkheid op te nemen en aan de nodige 
vereisten voor de beschikbaarstelling van steun van het IMF en de EU te voldoen; herhaalt 
dat de EU bereid is Egypte bij te staan om ervoor te zorgen dat de hervormingen voor 
economisch herstel op verantwoorde en snelle wijze tot stand worden gebracht; 

9. verzoekt de EU en haar lidstaten ruimschoots financiële steun en technische bijstand te 
blijven verlenen aan Egyptische ngo's en met hen samen te werken aan de bewustmaking van 
het maatschappelijk middenveld en de versterking van de cultuur van civiele actie en 
maatschappelijke activiteit in het land, die cruciaal zijn voor een diepgewortelde en 
duurzame democratie; 

10. verzoekt de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger haar diensten als bemiddelaar aan te 
bieden om een uitweg uit de crisis te vinden; 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse 
zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, en het parlement 
en de regering van Egypte. 


