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Situationen i Egypten  

Europa-Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om situationen i Egypten 

(2013/2820(RSP)) 

 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, 

- der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om inddrivelse af aktiver til lande, der 

befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår1, 

- der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 8. februar 2013 om det arabiske 

forår, 

- der henviser til Rådets konklusioner fra den 21. august og den 22. juli 2013 om Egypten, 

- der henviser til den fælles erklæring af 18. august 2013 fra Det Europæiske Råds 

formand, Herman van Rompuy, og Kommissionens formand, José Manuel Barroso, 

- der henviser til bemærkningerne fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, efter 

det ekstraordinære møde i Udenrigsrådet om Egypten den 21. august 2013, erklæringerne 

af august og juli 2013 fra den højtstående repræsentant om situationen og udviklingen i 

Egypten og den fælles erklæring af 7. august 2013 om Egypten fra den højtstående 

repræsentant og USA's udenrigsminister, John Kerry, 

- der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten fra 2001, der trådte i kraft i 

2004 og blev styrket af handlingsplanen i 2007, og til Kommissionens statusrapport af 20. 

marts 2013 om gennemførelsen heraf,  

- der henviser til medformændenes konklusioner fra EU-Egypten-taskforcens møde den 14. 

november 2012, 

- der henviser til Revisionsrettens særberetning om EU's samarbejde med Egypten på 

området regeringsførelse, der blev offentliggjort den 18. juni 2013, 

- der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, 

- der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 

1966, som Egypten er part i, 

- der henviser til den forfatningserklæring, der blev udstedt i Egypten den 8. juli 2013, og 

hvori der foreslås en køreplan for forfatningsmæssige ændringer og nye valg, 

- der henviser til den egyptiske overgangsregerings program til støtte af landets vej mod 

demokrati, 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0224. 



- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4, 

A. der henviser til, at Egypten er det største arabiske land, et land af afgørende betydning i 

det sydlige Middelhavsområde, en vigtig handelspartner for EU og en væsentlig modtager 

af EU-bistand; der henviser til, at den politiske udvikling i Egypten har en stærk 

indflydelse på og betydelige konsekvenser for hele regionen og dens omgivelser; 

B. der henviser til, at præsident Morsi og hans regering har undladt at holde deres 

økonomiske løfter, at tage hensyn til de legitime betænkeligheder blandt alle 

demokratiske kræfter i det egyptiske samfund og at gennemføre den demokratiske 

overgang, som befolkningen har ønsket de seneste to år, og at dette resulterede i stigende 

politisk polarisering, massedemonstrationer, hvor Morsi opfordredes til at træde tilbage, 

og voldelige sammenstød; 

C. der henviser til, at millioner af præsident Morsis modstandere den 30. juni 2013 samledes 

i Kairo og i andre egyptiske byer for at opfordre ham til at træde tilbage;  der henviser til, 

at lederen af de væbnede styrker, general Abdul Fattah al-Sisi, efter disse demonstrationer 

førte an i en militær magtovertagelse, der afsatte præsident Morsi og hans regering den 3. 

juli 2013; der henviser til, at det egyptiske forsvarsråd i sin erklæring af 4. juli 2013 

bekendtgjorde, at forfatningen var suspenderet og magten overdraget til 

forfatningsdomstolens formand frem til afholdelsen af et fremskyndet præsidentvalg, der 

vil blive efterfulgt af parlamentsvalg og dannelsen af en national koalitionsregering, samt 

at der nedsattes et udvalg, der skal komme med forslag til ændringer af forfatningen; der 

henviser til, at Adly Mansour aflagde ed som midlertidig præsident; 

D. der henviser til, at den midlertidige præsident opløste parlamentets førstekammer, 

bekendtgjorde en køreplan for en ni-måneders overgangsperiode, i løbet af hvilken 

forfatningen fra 2012 vil blive ændret og vedtaget ved folkeafstemning, og hvorefter der 

vil blive afholdt parlaments- og præsidentvalg, og en fungerende premierminister vil blive 

udpeget; der henviser til, at Egyptens højeste islamiske og kristne koptiske myndigheder, 

fremtrædende liberale politikere og Salafist Nour-partiet har godkendt køreplanen for 

overgangsperioden; der henviser til, at et nyt forfatningsudvalg sammensat af 50 eksperter 

blev nedsat den 1. september 2013 for at udarbejde et udkast til forfatningsmæssige 

ændringer; 

E. der henviser til, at den tidligere præsident Morsi har været tilbageholdt siden den 3. juli 

2013 på et ukendt sted og af den egyptiske anklagemyndighed er blevet stillet for retten 

sammen med 14 andre personer, herunder ledende personligheder fra Det Muslimske 

Broderskab, på grundlag af sigtelser for at have tilskyndet til mord og voldshandlinger;  

der henviser til, at mange medlemmer af Det Muslimske Broderskab er blevet arresteret, 

herunder de fleste af dets ledere, som nu afventer rettergang; der henviser til, at den 

tidligere diktator, Hosni Mubarak, blev løsladt fra fængslet den 22. august 2013 og siden 

har været under husarrest; 

F. der henviser til, at tilhængere af Det Muslimske Broderskab siden den militære 

intervention har afholdt omfattende demonstrationer i hele Egypten og krævet, at den 

tidligere præsident, Morsi, løslades og genindsættes som præsident; der henviser til, at 

mange af de protestaktioner, som Det Muslimske Broderskab står bag, er blevet voldelige 

og har udviklet sig til dødelige sammenstød mellem borgere samt mellem tilhængere af 

Det Muslimske Broderskab og hæren og sikkerhedsstyrker; der henviser til, at den 

egyptiske hær og politiet den 14. august 2013 ryddede to sit-in-demonstrationer 



arrangeret af tilhængere af den tidligere præsident Morsi og Det Muslimske Broderskab 

ved Rabaa-krydset og Nahda-pladsen i Kairo, der resulterede i, at hundredvis af 

demonstranter omkom tillige med adskillige politifolk; 

G. der henviser til, at overgangsregeringen erklærede en måneds undtagelsestilstand og 

meddelte, at et uafhængigt udvalg bestående af offentlige personer ville blive nedsat for at 

efterforske rydningen af sit-in-demonstrationerne på pladserne Rabaa og Nahda; der 

henviser til, at regionale og egyptiske ngo'er har opfordret til, at Den Arabiske Liga 

gennemfører en undersøgelsesmission for at efterforske de seneste voldshandlinger i 

landet; der henviser til, at det endnu ikke er lykkedes EU-mægling og international 

mægling at skabe en inklusiv politisk dialog, og at protester, sammenstød og anholdelser 

fortsat finder sted; 

H. der henviser til, at den voldelige rydning af sit-in-demonstrationerne blev efterfulgt af 

tragisk sekterisk vold begået mod egyptiske kristne, især af Det Muslimske Broderskabs 

tilhængere;  der henviser til, at de egyptiske sikkerhedsstyrker blev anklaget for ikke at 

have beskyttet kirker og koptiske trossamfund mod forudsigelige gengældelsesangreb; 

I. der henviser til, at der har været et stigende antal terrorhandlinger og voldelige angreb 

mod sikkerhedsstyrker i Sinai som f.eks. drabet på civile 25 politifolk i det nordlige Sinai 

den 19. august 2013;  der henviser til, at den egyptiske indenrigsminister, Mohammed 

Ibrahim, den 5. september 2013 var målet for et bombeangreb i Kairo; 

J. der henviser til, at den midlertidige regering har meddelt, at national forsoning og 

retsstatsprincippet har højeste prioritet i dens indsats; 

K. der henviser til, at Egypten står over for stadig alvorligere økonomiske vanskeligheder; 

der henviser til, at økonomisk fremgang i landet forudsætter politisk stabilitet, forsvarlige 

økonomiske politikker, skridt til at bekæmpe korruption og international støtte;  der 

henviser til, at social retfærdighed og en højere levestandard for borgerne er af afgørende 

betydning for overgangen til et åbent, stabilt, demokratisk, frit og blomstrende egyptisk 

samfund; 

L. der henviser til, at uafhængige fagforeninger og civilsamfundsorganisationer har en 

afgørende rolle at spille i denne kritiske periode med politisk og social overgang i 

Egypten; der henviser til, at en fri og uafhængig presse og frie og uafhængige medier 

spiller en central rolle i samfundet i et sandt demokrati; der henviser til, at fysisk vold og 

chikane mod journalister er tiltaget i Egypten, og at en domstol i Kairo den 3. september 

2013 beordrede lukning af fire tv-stationer, der er drevet af eller sympatiserer med Det 

Muslimske Broderskab, idet den mente, at de var ulovlige; der henviser til, at flere tv-

kanalers kontorer er blevet stormet af sikkerhedsstyrker i de seneste seks uger; 

M. der henviser til, at egyptiske kvinder er i en særlig sårbar situation under den aktuelle 

langvarige politiske krise;  der henviser til, at kvindelige demonstranter ofte udsættes for 

vold, seksuelle overgreb og andre former for nedværdigende behandling, og at kvindelige 

rettighedsforkæmpere udsættes for trusler og chikane; 

N. der henviser til, at Egypten mellem 2007 og 2012 modtog cirka 1 mia. EUR i EU-bistand, 

og at EU har forpligtet sig til at yde yderligere 5 mia. EUR i bistand, som kun kan stilles 

fuldt til rådighed, når de dermed forbundne betingelser fra IMF er opfyldt; 



O. der henviser til, at Udenrigsrådet i sine konklusioner om Egypten af 21. august 2013 

pålagde den højtstående repræsentant i samarbejde med Kommissionen at tage 

spørgsmålet om EU-bistanden til Egypten under den europæiske naboskabspolitik og 

associeringsaftalen op til fornyet overvejelse på baggrund af Egyptens efterlevelse af de 

principper, der ligger til grund herfor; der henviser til, at medlemsstaterne har besluttet at 

suspendere eksportlicenserne til Egypten for alt udstyr, der kan anvendes til intern 

undertrykkelse, og revurdere eksportlicenserne til andet militærudstyr samt genoverveje 

deres sikkerhedsbistand til Egypten; 

P. der henviser til, at størrelsen og omfanget af EU's engagement i Egypten i 

overensstemmelse med den reviderede europæiske naboskabspolitik og især princippet 

om "mere for mere" er incitamentbaseret og dermed afhængigt af de fremskridt, landet 

gør for at opfylde sine forpligtelser med hensyn til demokratiet, retsstatsprincippet, 

menneskerettighederne og ligestilling mellem kønnene; 

1. udtrykker sin stærke solidaritet med det egyptiske folk og sin dybeste medfølelse med 

familierne til ofrene for de seneste sammenstød og den seneste vold; opfordrer de 

egyptiske myndigheder til at nedsætte et retsligt udvalg, der uafhængigt skal efterforske 

alle drabene som lovet af den egyptiske ledelse den 8. juli 2013; 

2. fordømmer den uforholdsmæssige magtanvendelse fra de egyptiske sikkerhedsstyrkers 

side og det tragiske tab af menneskeliv under rydningen af Rabaa- og Nahda-lejrene;  

opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at sikre, at sikkerhedsstyrkerne indfører 

passende interne klageprocedurer med henblik på at fastslå ansvaret for overdreven brug 

af magt og retsforfølge de ansvarlige; 

3. beklager samtidig, at Det Muslimske Broderskabs ledelse ikke klart pålagde sin politiske 

kerne at afstå fra enhver form for vold mod medborgere, hæren og politiet; beklager, at 

Det Muslimske Broderskabs ledelse ikke forhindrede disse angreb og fordømte dem alt 

for sent; opfordrer lederne i Det Muslimske Broderskab til at afholde sig fra at opfordre til 

og glorificere vold og støtter retsforfølgning af de af deres ledere, der opfordrede til brug 

af vold; 

4. fordømmer enhver form for terrorisme, opvigling, vold og hadefulde udtalelser; opfordrer 

indtrængende alle politiske aktører og sikkerhedsstyrkerne til at udvise den yderste 

tilbageholdenhed og undgå provokation for at undgå yderligere vold, hvilket vil være i 

landets interesse; minder den midlertidige præsident, overgangsregeringen og den 

egyptiske hær om deres pligt til at garantere alle borgeres sikkerhed i landet uanset disses 

politiske overbevisninger og tilhørsforhold; udtrykker dyb bekymring over den 

rapporterede anholdelse af snesevis af børn i forbindelse med nedkæmpelsen af 

tilhængere af Det Muslimske Broderskab og kræver deres øjeblikkelige løsladelse; 

5. udtrykker sin bekymring over den politiske udvikling i Egypten; opfordrer de egyptiske 

myndigheder til med henblik på at skabe de nødvendige betingelser for en inklusiv 

politisk proces at bringe undtagelsestilstanden til ophør snarest muligt, at frigive alle 

politiske fanger, herunder den afsatte tidligere præsident, Morsi, og fuldt ud at respektere 

deres internationale forpligtelser for så vidt angår tilbageholdte personer; 

6. understreger, at magten bør overdrages til demokratisk valgte civile myndigheder så 

hurtigt som muligt; udtrykker sin grundlæggende solidaritet med alle de egyptere, der 

hylder demokratiske forhåbninger og værdier for deres land, og opfodrer til en hurtig 



tilbagevenden til den demokratiske proces, herunder afholdelse af frie og retfærdige 

præsident- og parlamentsvalg og en fuldt inkluderende proces, som har deltagelse af alle 

demokratiske aktører, og til gennemførelse af de nødvendige økonomiske og 

ledelsesmæssige reformer;  opfordrer Det Muslimske Broderskab til at bidrage til 

forsoningsbestræbelserne; mener, at ethvert forbud og enhver udelukkelse og forfølgelse  

rettet mod en demokratisk politisk bevægelse eller aktør i Egypten vil gentage tidligere 

fejltrin og kun vil føre til øget radikalisering; 

7. giver udtryk for sin støtte til processen med udarbejdelse af forfatning og reformer og 

understreger, at denne proces skal danne grundlaget for et sandt demokratisk nyt Egypten, 

sikre grundlæggende rettigheder og friheder, herunder religiøs frihed, for alle borgere, 

både mænd og kvinder, i Egypten, og fremme interreligiøs tolerance og sameksistens og 

sikre beskyttelsen af mindretal samt forenings- og forsamlingsfrihed og mediefrihed; er 

overbevist om, at høringsprocessen om forfatningsændringer bør inkludere alle aspekter 

af det egyptiske politiske spektrum, herunder de moderate kræfter i Det Muslimske 

Broderskab, og en passende repræsentation af kvinder, og at den bør efterfølges af en 

folkeafstemning om en ny, pluralistisk forfatning og af frie og retfærdige præsident- og 

parlamentsvalg; 

8. opfordrer til, at vold, seksuelle overgreb og andre former for nedværdigende behandling 

af kvindelige demonstranter og kvindesagsforkæmpere øjeblikkeligt bringes til ophør, til, 

at der foretages seriøse og uvildige undersøgelser af alle sådanne sager, og til, at de 

skyldige retsforfølges; 

9. fordømmer volden mod det koptiske trossamfund og ødelæggelsen af en lang række 

kirker, medborgerhuse og virksomheder i hele landet; udtrykker bekymring over, at 

myndighederne har undladt at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 

det koptiske samfund til trods for mange advarsler; fremhæver det egyptiske samfunds 

historiske pluralisme og det koptiske samfunds århundreder gamle tradition i Egypten,  

opfordrer Egyptens regering til at støtte det koptiske trossamfund på enhver mulig måde, 

således at det egyptiske koptiske trossamfund fortsat kan være en vigtig del af Egyptens 

sociale og økonomiske struktur, og den fredelige sameksistens med andre 

samfundsgrupper i Egypten kan genoprettes snarest muligt; 

10. understreger endnu en gang betydningen af civilsamfundets, fagforeningernes og 

mediernes bidrag til opbygningen af et dybtgående og bæredygtigt demokrati i Egypten; 

opfordrer den midlertidige regering til at sikre, at indenlandske og internationale 

civilsamfundsorganisationer, uafhængige fagforeninger og journalister kan operere frit og 

uden regeringsindblanding i landet; opfordrer de egyptiske myndigheder til at sikre, at det 

udvalg, der har til opgave at skrive en ngo-lov, udarbejder et udkast, der er på linje med 

internationale standarder;  støtter Udenrigsrådets beslutning af 21. august 2013 om i lyset 

af de negative følger, som den økonomiske situation har for de mest sårbare grupper i det 

egyptiske samfund, at fortsætte EU's bistand til den samfundsøkonomiske sektor og til 

civilsamfundet; 

11. glæder sig over, at Egyptens Menneskerettighedsråd har henstillet til regeringen at åbne et 

regionalt kontor for FN's højkommissær for menneskerettigheder i Kairo, og opfordrer 

den egyptiske regering til at tilslutte sig åbningen af dette kontor;   

12. opfordrer Unionen til at tage højde for både konditionalitetsprincippet (mere for mere) og 

de alvorlige økonomiske udfordringer, Egypten står over, i sine bilaterale forbindelser 



med  og sin finansielle støtte til landet; slår til lyd for klare og i fællesskab aftalte 

benchmark i denne forbindelse; glæder sig for den beslutning, som Udenrigsrådet for 

nylig har truffet om at suspendere eksportlicenser til Egypten for alt udstyr, der kan 

bruges til intern undertrykkelse, til at revurdere eksportlicenser til andet militært udstyr og 

til at genoverveje sikkerhedsbistanden til Egypten; 

13. bekræfter sit tilsagn om at bistå det egyptiske folk i processen hen imod demokratiske og 

økonomiske reformer; anerkender og støtter de bestræbelser som næstformanden i 

Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, og den særlige 

repræsentant, Bernardino León, har gjort for at mægle mellem parterne med det formål at  

finde en vej ud af den aktuelle politiske krise; 

14. bemærker konklusionerne i Revisionsrettens særberetning af 18. juni 2013 om "EU's 

samarbejde med Egypten på området regeringsførelse" og slår til lyd for at sikre større 

gennemsigtighed   og ansvarlighed i den måde, hvorpå EU-midler anvendes i Egypten, 

navnlig med hensyn til projekter, der skal komme civilsamfundet til gode og beskytte 

mindretals og kvinders rettigheder; 

15. gentager sin opfordring til snarest muligt at indføre en EU-mekanisme til ydelse af 

juridisk og faglig bistand til inddrivelse af aktiver i de lande, hvor det arabiske forår fandt 

sted, som omtalt i Parlamentets beslutning af 23. maj 2013 - et tiltag, som blev udsat på 

grund af urolighederne i Egypten; understreger endnu en gang, at det er en moralsk 

forpligtelse for EU at medvirke til inddrivelsen af aktiver, der er blevet stjålet af 

forhenværende diktatorer og deres regimer;  mener, at inddrivelsen af aktiver er en vigtig 

politisk opgave på grund af dens symbolske værdi og kan udgøre et vigtigt bidrag til 

genindførsel af ansvarlighed, skabelse af stabilitet og opbygning af solide institutioner i 

en ånd præget af demokrati og retsstatsforhold i de berørte partnerlande; 

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og 

Den Arabiske Republik Egyptens regering. 


