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PÄRSIA LAHE RIIGID, IRAAN, IRAAK JA JEEMEN

ELil on koostöölepingud Pärsia lahe koostöönõukoguga (piirkondlik organisatsioon,
millesse kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi
Araabia) ja Jeemeniga ning partnerlus- ja koostööleping Iraagiga. Praegu ei ole ELil
lepingulisi suhteid Iraaniga ja ELil ei ole delegatsiooni Teheranis. ELi praegused
suhted Iraaniga põhinevad ühise laiaulatusliku tegevuskava (Iraani tuumaleppe)
säilitamisel. See allkirjastati 2015. aasta juulis Viinis.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu V jaotis (välistegevus);

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 206–207 (kaubandus) ja 216–219
(rahvusvahelised lepingud).

A. Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC)
GCC asutati 1981. aasta mais. Tänapäeval on see rühm – mille moodustavad endiselt
selle asutajaliikmed Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi
Araabia – peamine kanal, mille kaudu EL nimetatud kuue riigiga suhtleb. Mitmel korral
on EL ja GCC Lähis-Ida probleemide kohta vastu võtnud ühise seisukoha.
Naftarikkad Pärsia lahe äärsed riigid teevad praegu läbi suuri sotsiaal-majanduslikke
ja poliitilisi muutusi, kuigi reformid edenevad ebaühtlases tempos. Araabia
kevade ülestõusude mõju on Pärsia lahe äärsetes monarhiates vähendatud
ennetava poliitikaga – toetuste ja avaliku sektori töökohtade loomise abil – ning
repressiivmeetmetega, eriti Bahreinis ja Saudi Araabia Idaprovintsis. GCC riikidel on
Lähis-Ida diplomaatias jätkuvalt aktiivne roll, mõnikord ka üksteisega võisteldes. See on
soodustanud praegust Katari ja paari teise GCC riigi vahelist diplomaatilist kriisi, milles
viimased süüdistavad Katari terrorismi ja usurühmituste (sh Moslemi Vennaskonna)
toetamises, Iraaniga seotud rühmituste rahastamises, naaberriikide suveräänsuse
rikkumises ja nendes poliitilise teisitimõtlemise õhutamises.
Kuigi EL loodab arendada selle piirkonnaga poliitilisi suhteid, muu hulgas
inimõigustealase dialoogi abil, on ELi ja GCC senised suhted piirnenud peamiselt
majandus- ja kaubandussidemetega. Kahe osapoole vaheline kauplemismaht on
aastate jooksul pidevalt kasvanud ning ELil on märkimisväärne kaubandusbilansi
ülejääk.
1988. aastal allkirjastasid EL ja GCC koostöölepingu. Lepingu eesmärk on tugevdada
selle strateegiliselt tähtsa piirkonna stabiilsust, arendada poliitilisi ja majandussuhteid,
laiendada majanduslikku ja tehnilist koostööd ning süvendada koostööd energia,
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tööstuse, kaubanduse ja teenuste, põllumajanduse, kalanduse, investeeringute,
teaduse ja tehnoloogia ning keskkonna valdkonnas. Lepinguga nähakse ette iga-
aastased ühisnõukogude ja ministrite kohtumised ning ühised koostöökomiteed
kõrgemate ametnike tasandil. Parlamentaarset organit ei ole lepinguga ette nähtud.
2016. aasta aprillis leppis ELi ja GCC ühine koostöökomitee kokku, et luuakse
struktureeritum mitteametlik dialoog kaubanduse ja investeerimise küsimustes.
2016. aasta juulis toimus ELi ja GCC ühisnõukogu ja ministrite kohtumine. 2017. aasta
juunis Katari ja teiste Pärsia lahe riikide vahel vallandunud diplomaatiline kriis on
takistud uute kohtumiste korraldamist.
EL ja GCC leppisid kokku ühise tegevusprogrammi ajavahemikuks 2010–2013.
Sellega määrati kindlaks tegevuskava tihedamaks koostööks mitmes valdkonnas,
sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tuumaohutuse, puhta energeetika,
teadustegevuse ja majandusdialoogi valdkonnas. Programmi uuendamine on aga
viibinud peamiselt seetõttu, et kaubandusküsimustes ei ole tehtud edusamme.
Läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle alustati 1990. aastal, kuid need seiskusid
2008. aastal. Peamiseks lahkarvamusi tekitavaks küsimuseks on eksporditollimaksud.
Alates 1. jaanuarist 2007 on ELi ja GCC riikide koostöölepingu rakendamise
rahastamiseks olnud võimalik kasutada partnerluse rahastamisvahendit (nagu ka selle
eelkäijat, rahastamisvahendit koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide
ja territooriumitega). GCC riigid saavad osaleda ka programmis Erasmus Mundus.
Euroopa Parlamendi roll
Euroopa Parlament võttis 24. märtsil 2011 vastu resolutsiooni Euroopa Liidu suhete
kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga[1]. Selles nõuti strateegilist partnerlust GCC
ja selle liikmesriikidega. Seda seisukohta kinnitati Euroopa Parlamendi 9. juuli
2015. aasta resolutsioonis Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemide
ja poliitilise stabiilsuse väljavaadete kohta[2].
Euroopa Parlamendi delegatsioon Araabia poolsaarega suhtlemiseks korraldab
regulaarselt parlamentidevahelisi kohtumisi selle piirkonna konsultatiivnõukogudega
ning jälgib ELi ja GCC suhete arengut.
Euroopa Parlament on viimastel aastatel vastu võtnud resolutsioone, milles
väljendatakse muret inimõiguste olukorra pärast teatavates GCC riikides, sealhulgas
Saudi Araabias[3] ja Bahreinis[4], ning surmanuhtluse uuesti kasutusele võtmise pärast
Kuveidis ja Bahreinis[5]. Pärast ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva Saudi Araabia
konsulaadis Istanbulis võttis parlament vastu resolutsiooni, milles mõistis mõrva
hukka, nõudis tema kadumise ja kohtuvälise hukkamise rahvusvahelist[6], sõltumatut ja
erapooletut uurimist ning nõudis tungivalt, et Saudi Araabia ametivõimud vabastaksid
viivitamata ja tingimusteta kõik inimõiguste kaitsjad.

[1]ELT C 247 E, 17.8.2012, lk 1.
[2]ELT C 265, 11.8.2017, lk 98.
[3]ELT C 449, 23.12.2020, lk 133, ELT C 76, 9.3.2020, lk 142 ja ELT C 310, 25.8.2016, lk 29.
[4] ELT C 101, 16.3.2018, lk 130; ELT C 35, 31.1.2018, lk 42; ELT C 265, 11.8.2017, lk 151 ja ELT C 316, 30.8.2016, lk 178.
[5]ELT C 252, 18.7.2018, lk 192.
[6]ELT C 345, 16.10.2020, lk 67.
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Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud ELi relvaembargo kehtestamist Saudi
Araabia suhtes, võttes arvesse tõsiseid süüdistusi, et Saudi Araabia on Jeemenis
rikkunud rahvusvahelist humanitaarõigust[7].
2015. aastal anti Euroopa Parlamendi Sahharovi auhind mõttevabaduse eest Saudi
Araabia blogijale Raif Badawile.
B. Jeemen
ELi ja Jeemeni suhted põhinevad 1997. aasta koostöölepingul, mis hõlmab
kaubandust, arengukoostööd, kultuuri, side- ja infosüsteeme, keskkonda ja
loodusvarade majandamist ning poliitilist dialoogi. 2015. aasta märtsis alustas Saudi
Araabia juhitud rahvusvaheline sõjaline koalitsioon kampaaniat mässuliste vastu, kes
olid kukutanud ametisoleva Jeemeni presidendi. EL toetab ÜRO vahendustegevust,
mille eesmärk on leida Jeemeni konfliktile poliitiline lahendus.
18. veebruaril 2019 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu järeldused Jeemeni
kohta, milles kinnitas veel kord oma toetust Jeemeni ühtsusele, suveräänsusele,
sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele. EL toetab 2018. aasta detsembris ÜRO
egiidi all Jeemeni osapoolte esindajate vahel saavutatud Stockholmi kokkulepet ning
ÜRO juhitavat poliitilist protsessi konflikti lõpetamiseks ja olukorra parandamiseks
piirkonnas.
Arvestades ülimalt rasket olukorda, kus üle 80% Jeemeni elanikkonnast vajab
humanitaarabi, on EL sellele riigile antavat abi suurendanud. Alates 2015. aastast
on EL Jeemenile andnud humanitaarabi 554 miljoni euro ulatuses. See lisandub 318
miljoni euro suurusele pikaajalisele abile, mida EL on seni andnud. Alates 2015. aastast
on ELi üldine toetus Jeemenile kõigis toetusvaldkondades olnud üle miljardi euro. Kuna
sõjast laastatud riigis tegi aina enam muret COVID-19 puhang, on EL rahastanud ka
erakorralisi meetmeid, et vähendada pandeemia mõju Jeemenis, eraldades kokku 70
miljonit eurot (9. septembri 2020. a. seisuga).
ELi delegatsioon Jeemeni Vabariigis tegutseb praegu Jordaanias Ammanis.
Euroopa Parlamendi roll
Euroopa Parlament võttis 9. juulil 2015, 25. veebruaril 2016, 15. juunil 2017,
30. novembril 2017 ja 4. oktoobril 2018 vastu resolutsioonid Jeemeni kohta[8], milles
väljendas tõsist muret Jeemeni humanitaar- ja julgeolekuolukorra pärast ning nõudis
relvarahu, millest ka tegelikult kinni peetaks. 13. septembril 2017 võttis Euroopa
Parlament vastu resolutsiooni relvaekspordi kohta[9], milles taunis asjaolu, et Jeemeni
konfliktis kasutatakse liikmesriikide poolt eksporditud sõjatehnikat.
Jeemeniga suhtlemise ja sealse olukorra jälgimise eest vastutab Euroopa Parlamendi
delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks.

[7]ELT C 363, 2810.2020, lk 36; ELT C 337, 20.9.2018, lk 63.
[8]ELT C 265, 11.8.2017, lk 93; ELT C 35, 31.1.2018, lk 142; ELT C 331, 18.9.2018, lk 146; ELT C 356, 4.10.2018, lk 104 ja
ELT C 11, 13.1.2020, lk 44.
[9]ELT C 337, 20.9.2018, lk 63.
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C. Iraak
Alates 2003. aasta sõjast on EL olnud üks peamisi Iraagi abistajaid. 2012. aasta
mais allkirjastati ELi ja Iraagi partnerlus- ja kootööleping. See loob raamistiku
dialoogiks ja koostööks mitmes valdkonnas, sealhulgas poliitilistes küsimustes,
terrorismivastases võitluses, kaubanduses, inimõiguste alal, tervishoius, hariduses
ja keskkonnaküsimustes. Partnerlus- ja koostöölepingu raames toimus 2014. aasta
jaanuaris esimene ELi ja Iraagi koostöönõukogu kohtumine. Teine kohtumine leidis
aset 18. oktoobril 2016. Aastateks 2014–2020 on Euroopa Komisjon lubanud eraldada
Iraagile 75 miljonit eurot koostööks inimõiguste, õigusriigi, hariduse ja säästva energia
valdkonnas.
2018. aasta jaanuaris võttis EL vastu uue Iraagi strateegia. Selles strateegias on
kesksel kohal jätkuv ELi humanitaarabi andmine Iraagi elanikele ning rühmituse
Islamiriik (IS) võimu alt vabastatud alade stabiliseerimisele kaasaaitamine olukorras,
kus kolmel miljonil Iraagi põgenikul ei ole ikka veel võimalik koju tagasi pöörduda.
Strateegias käsitletakse ka reformimise, taastamise ja lepitamise pikemaajalisi
meetmeid, mida Iraagil tuleb rakendada, et kindlustada rahu ning üles ehitada ühtne
demokraatlik riik, kus kõik inimesed saaksid täiel määral ja suurema heaolu tingimustes
oma õigusi kasutada.
Alates 2014. aastast on EL andnud Iraagile üle miljardi euro, sealhulgas 469 miljonit
eurot humanitaarabi Iraagi põgenikele ja Süüria pagulastele Iraagis. Aastal 2020
eraldati täiendavaid vahendeid, et aidata kohalikul tervishoiusüsteemil tulla toime
COVID-19 pandeemiaga.
Euroopa Parlamendi roll
Viimastel aastatel on Euroopa Parlament võtnud vastu mitu resolutsiooni olukorra kohta
Iraagis[10], sealhulgas ISi pealetungi, soolise vägivalla, vähemuste tagakiusamise,
Põhja-Iraagi ja Mosuli olukorra, massihaudade, haridusprobleemide, ISi poolt
kultuurimälestiste hävitamise ning relvaekspordi kohta.
Euroopa parlamendi delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks korraldab
parlamentidevahelisi kohtumisi Iraagi Esindajatekoguga. 2016. aastal anti Euroopa
Parlamendi Sahharovi auhind mõttevabaduse eest Nadia Murad Basee Tahale ja
Lamiya Aji Basharile, kes pääsesid eluga ISi seksiorjusest Iraagis ja kellest on saanud
ISi seksuaalvägivalla tõttu kannatanud naiste eestkõnelejad. Samuti kaitsevad nad
avalikult Iraagi jeziidi kogukonda – usuvähemust, kelle kallal ISi võitlejad on toime
pannud genotsiidi.
D. Iraan
ELi jaoks on suhetes Iraaniga esmatähtis 2015. aasta juulis Viinis allkirjastatud
ühise laiaulatusliku tegevuskava (Iraani tuumaleppe) säilitamine. Ühine laiaulatuslik
tegevuskava on rahvusvahelise tuumarelva leviku tõkestamise süsteemi oluline
osa. Sellega antakse volitused ÜRO tuumajärelevalve teostajale Rahvusvahelisele
Aatomienergiaagentuurile (IAEA), kes teeb tuumarelva leviku tõkestamise ajaloos

[10]ELT C 310, 25.8.2016, lk 35; ELT C 224, 21.6.2016, lk 25; ELT C 234, 28.6.2016, lk 25: ELT C 334, 19.9.2018, lk 69; ELT
C 289, 9.8.2016, lk 46; ELT C 35, 31.1.2018, lk 77; ELT C 316, 30.8.2016, lk 113; ELT C 215, 19.6.2018, lk 194; ELT C 238,
6.7.2018, lk 117; ELT C 366, 27.10.2017, lk 151; ELT C 346, 21.9.2016, lk 55 ja ELT C 337, 20.9.2018, lk 63.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-the-eu-strategy-for-iraq
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0040&qid=1670409426093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52014IP0011&qid=1670409538226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52014IP0027&qid=1670409596062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52014IP0066&qid=1670409702035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52014IP0066&qid=1670409702035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52016IP0051&qid=1670409771802
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0071&qid=1670409886894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1556787344540&uri=CELEX%3A52016IP0422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52016IP0507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52016IP0507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0418&qid=1670410010910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0179&qid=1670410064651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0344


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

rangeimat kontrolli. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur võtab endale täieliku
vastutuse selle jälgimise eest, kas Iraan jätkab ühise laiaulatusliku tegevuskavaga ette
nähtud kohustuste täitmist. Vastutasuna Iraani võetud kohustuste eest lõimitakse ühise
laiaulatusliku tegevuskava raames Iraan taas ülemaailmsesse süsteemi.
USA lahkumine ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast 2018. aastal ja maksimaalse
surve poliitika kasutamine on viinud selleni, et Iraan on oma tuumaleppest
tulenevaid kohustusi vähendanud. Selle leppega kehtestati Rahvusvahelise
Aatomienergiaagentuuri poolne kontrolli ja järelevalve põhjalik ja range süsteem. EL
teeb koos kolme Euroopa suurriigi (Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik – E3),
Venemaa ja Hiinaga tööd selle nimel, et säilitada ühine laiaulatuslik tegevuskava ja
seeläbi Iraani võetud kohustused.
Vastavalt ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale lõppes Iraani relvaembargo kehtivus
18. oktoobril 2020. Kuigi EL väljendas selle kehtivuse lõppemise suhtes kahtlusi,
ei nõustunud ta USA ähvardusega taastada kõik ÜRO sanktsioonid (nn vana korra
taastamine). EL jätkab oma praeguse relvaembargo kohaldamist 2023. aastani. ELi
sanktsioonid ei ole seotud mitte ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, vaid inimõiguste
rikkumiste, ELi vastu suunatud vaenuliku tegevuse ning ballistiliste ja tiibrakettide
tulistamisega.
Iraani elanikkond ei ole siiani saanud osa majanduslikust kasust, mida ühise
laiaulatusliku tegevuskava täitmise korral sanktsioonide leevendamine võiks tuua.
INSTEX, mis on ELi toetusvahend Iraaniga kauplemise hõlbustamiseks, ei ole
suutnud kompenseerida USA sanktsioonide ränka mõju. Seda on veelgi võimendanud
COVID-19 puhang, mis on omakorda tugevdanud äärmuslaste positsiooni.
E3 riigid on kohtunud alates 2021. aasta aprillist, kuna Iraan ja USA keelduvad
otsekõnelustest. Ühise laiaulatusliku tegevuskava läbirääkimised Viinis katkestati
pärast Ebrahim Raisi valimist presidendiks 2021. aasta juunis. 2021. aasta juulis
hoiatas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur, et Iraan kavatseb kasutada Teherani
teadusuuringute reaktori jaoks kütuse tootmiseks kuni 20% U-235 sisaldusega
rikastatud uraani.
Kuna Iraan ei ole Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige ning EL ja Iraan ei ole
sõlminud kahepoolset lepingut, kohaldatakse nendevahelise kaubanduse suhtes ELi
üldist impordikorda. EL on Iraani suuruselt teine kaubanduspartner, kelle arvele langes
2020. aastal 12,3% Iraani kaubavahetuse kogumahust. Enne praegust sanktsioonide
režiimi oli EL Iraani suurim kaubanduspartner.
2020. aastal eraldas EL Iraanile COVID-19 leevendamise meetmena 20 miljonit eurot
humanitaarabi. 2021. aasta juulis eraldas EL Iraani kõige kaitsetumatele rühmadele
veel 15 miljonit eurot. Seega on EL andnud Iraanile alates 2016. aastast humanitaarabi
kokku üle 76 miljoni euro.
Iraani esindajatekogu Majlise valimised toimusid 21. veebruaril 2020. Valimised
võitsid äärmuslike vaadetega poliitikud. Iraani raske majandusolukord ja ühisest
laiaulatuslikust tegevuskavast tulemata jäänud kasu mõjutasid 18. juunil 2021
toimunud presidendivalimisi, mille võitis konservatiivne vaimulik ja endine
kohtusüsteemi juht Ebrahim Raisi. Uues valitsuses, mille Iraani parlament kinnitas
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2021. aasta augusti lõpus, on mitu ministrit, kelle suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi
sanktsioone.
EL on jätkuvalt pühendunud ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale ja tal on endiselt
oluline roll kõigi osapoolte ühendajana, julgustades neid lepingut järgima. Komisjoni
asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja korraldas
2021. aasta oktoobris kohtumise, et Iraaniga Viini läbirääkimiste taasalustamist
arutada.
Kuna EL jäi oma inimõigustealasele seisukohale kindlaks, teatas Iraan 2021. aasta
aprillis inimõigustealaste kõneluste ning terrorismi, uimastite ja pagulaste valdkonnas
ELiga tehtava koostöö peatamisest. 2022. aasta jaanuaris mõistis Iraani kohus Iraani
inimõiguste kaitsja Narges Mohammadile kaheksa aastat vangistust ja 70 piitsahoopi.
Selle juhtumi järgselt kutsus EL Iraani 2022. aasta jaanuaris üles rahvusvahelist õigust
järgima.
Viinis on toimunud kuudepikkused läbirääkimised, mille aluseks on USA uuesti
ühinemine ühise laiaulatusliku tegevuskavaga ja Iraani naasmine tuumalepingust
tulenevate kohustuste täitmise juurde. Kuid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse
2022. aasta veebruaris on läbirääkimised pingete tõttu läänega, eeskätt USAga,
aeglustunud. Tundub, et 2022. aasta septembris jõudsid läbirääkimised ummikseisu.
Euroopa Parlamendi roll
Euroopa Parlament on ELi suhetesse Iraaniga tihedalt kaasatud. Delegatsioon Iraaniga
suhtlemiseks loodi 2004. aastal, et luua Majlisega otsekanal. Alates 2015. aastast
on Iraaniga suhtlemiseks loodud delegatsioonil olnud oluline roll ühise laiaulatusliku
tegevuskava raames ning ELi ja Iraani lähendamisel. Alates 2005. aastast on
toimunud seitse parlamentidevahelist kohtumist, millest viimane toimus 2018. aasta
septembris Brüsselis. Euroopa Parlament on alati toetanud ELi pühendumust leida
Iraani tuumaprogrammile diplomaatiline lahendus. Euroopa Parlament toetab kindlalt
ühist laiaulatuslikku tegevuskava ja ELi-Iraani hiljutisi suheteid, kuid jälgib samal ajal
aktiivselt poliitiliste oponentide, usuvähemuste, inimõiguste kaitsjate, naiste ja LGBTI-
kogukonna olukorda Iraanis. Lisaks on parlament kindlalt vastu surmanuhtlusele,
piinamisele, meelevaldsetele kohtuprotsessidele, politsei jõhkrale käitumisele ja
poliitiliste oponentide kinnipidamisele.
Euroopa Parlament peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 16. septembril 2022 suri
kinnipidamisel noor kurdi naine Mahsa Amini, kes vahistati väidetavalt hidžaabi valesti
kandmise eest. Riigis toimusid massirahutused ja meeleavaldused, mille tagajärjel
hukkus vähemalt 50 inimest ja vahistati sadu meeleavaldajaid (internetikatkestused
Iraanis muudavad nende arvude kinnitamise keeruliseks).
Euroopa Parlamendi asjakohased meetmed ja resolutsioonid Iraani kohta alates
2019. aastast on järgmised:
— 17. veebruar 2022: Euroopa Parlamendi resolutsioon surmanuhtluse kohta

Iraanis, milles korratakse ELi tugevat vastuseisu surmanuhtlusele igas olukorras
ning kutsutakse Iraani valitsust üles kehtestama viivitamata surmanuhtluse
kasutamisele moratooriumi;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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— 9. august 2021: üheksa parlamendiliiget kirjutasid avaliku kirja ELi otsuse kohta
osaleda äärmuslike vaadetega Iraani presidendi Ebrahim Raisi ametisseastumise
tseremoonial ning saatsid selle komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, väljendades Euroopa välisteenistus osaluse
suhtes muret ja kahetsust;

— 8. juuli 2021: Euroopa Parlamendiresolutsioon Rootsi-Iraani arsti Ahmadreza
Djalali kinnipidamise kohta, milles kutsutakse Iraani uut valitsust üles loobuma
tema eelolevast hukkamisest väidetava spionaaži eest;

— 17. detsember 2020: Euroopa Parlamendi resolutsioon Sahharovi auhinna
laureaadi Nasrin Sotoudehi juhtumi kohta. Jurist ja inimõiguste aktivist Sotoudeh
kannab vangistust selle eest, et ta esindas naisi ja opositsiooni aktiviste, kes
on antud kohtu alla, kuna nad ei kandnud pearätti. 13. detsembril 2018 võttis
parlament vastu samasuguse resolutsiooni, milles nõuti tema vabastamist;

— 19. detsember 2019: Euroopa Parlamendi resolutsioon meeleavalduste
vägivaldse mahasurumise kohta Iraanis. Meeleavaldused toimusid pärast seda,
kui ametivõimud olid tõstnud kütusehindu, et tasakaalustada USA sanktsioonide
mõju majandusele. Hukkus mitu tsiviilisikut ja turvatöötajat. Parlament kutsus
ametivõime üles inimõiguste aktiviste vabastama ja mõistis hukka interneti
sulgemise Iraanis;

— 19. september 2019: Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste õiguste kaitsjate
ja vangistatud ELi topeltkodakondsusega isikute kohta. Parlament võttis 31. mail
2018 vastu samasuguse resolutsiooni ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute
vangistamise kohta;

— 14. märts 2019: Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste kaitsjate,
ajakirjanike ja meelsusvangide juhtumi kohta. Need inimesed olid kinni
peetud või süüdi mõistetud väljendusvabaduse ja rahumeelse kogunemise
õiguse kasutamise eest ning Iraani luureteabeministeerium ja relvajõud surusid
kodanikuühiskonna karmilt maha.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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