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AZ ÖBÖL-MENTI ORSZÁGOK, IRÁN, IRAK ÉS JEMEN

Az Európai Unió együttműködési megállapodást kötött az Öböl-menti
Együttműködési Tanáccsal (vagyis a Bahreint, Kuvaitot, Ománt, Katart, Szaúd-
Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket magában foglaló regionális szervezettel)
és Jemennel – Irakkal pedig partnerségi és együttműködési megállapodást írt
alá. Iránnal az Unió jelenleg nem áll szerződéses kapcsolatban, és Teheránban
nincs uniós képviselet. Az Unió és Irán között jelenleg fennálló kapcsolat alapja
a 2015 júliusában Bécsben aláírt átfogó közös cselekvési terv (JCPOA vagy iráni
nukleáris megállapodás) fenntartása.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe (külső tevékenység);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206–207. (kereskedelem) és 216–
219. cikke (nemzetközi megállapodások).

A. Az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET)
Az ÖET-t 1981 májusában hozták létre. Jelenleg ez a csoport – amelynek
összetétele (Bahrein, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab
Emírségek) megalakulása óta nem változott – képezi az Unió e hat országgal való
kapcsolattartásának fő csatornáját. Az Unió és az ÖET több alkalommal is közösen
foglalt állást közel-keleti problémák kérdésében.
A gazdag olajkinccsel rendelkező Öböl-menti országokban figyelemreméltó
társadalmi-gazdasági és politikai változások mennek végbe, a reformok azonban
egyenetlenül haladnak. Az arab felkeléseknek az Öböl-menti királyságokra gyakorolt
hatását egyrészt megelőző politikákkal – támogatásokkal, valamint a közszférán belüli
foglalkoztatottság kiterjesztésével –, másrészt elnyomó intézkedésekkel tompították,
főképp Bahreinben és Szaúd-Arábia keleti tartományában. Az ÖET-országok aktív
szerepet játszanak a közel-keleti diplomáciában, néha egymással rivalizálva. Mindez
hozzájárul a Katar és néhány ÖET-ország között folyó diplomáciai válsághoz,
amelynek keretein belül azzal vádolják Katart, hogy terrorista és szektariánus
csoportokat támogat (ideértve a Muzulmán Testvériséget is), iráni kötődésű
csoportokat finanszíroz, szomszédai szuverenitását sérti, valamint a környező
országokban politikai elégedetlenséget szít.
Amellett, hogy az Unió reméli, hogy fejleszteni tudja politikai kapcsolatait a térségben,
többek között az emberi jogi párbeszédek révén, az ÖET-vel fenntartott kapcsolatait
nagyrészt a gazdasági és kereskedelmi szálak határozzák meg. A két fél közötti
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kereskedelem volumene az évek során folyamatosan nőtt, és az Unió jelentős
kereskedelmi többletet könyvelhetett el.
Az EU és az ÖET 1988-ban együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodás
célja, hogy megerősítse a stabilitást a stratégiai jelentőségű térségben, elősegítse a
politikai és gazdasági kapcsolatokat, kiterjessze a gazdasági és műszaki kooperációt,
valamint mélyítse az együttműködést az energia, az ipar, a kereskedelem és
a szolgáltatások, a mezőgazdaság, a halászat, a befektetések, a tudomány,
a technológia és a környezetvédelem terén. A megállapodás rendelkezik arról,
hogy évente közös tanácsüléseket/miniszteri találkozókat kell tartani, valamint
a vezető tisztviselők szintjén közös együttműködési bizottságokat kell felállítani.
A megállapodás parlamenti szervre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
2016 áprilisában az EU–ÖET közös együttműködési bizottság a kereskedelemről és a
beruházásokról szóló, strukturáltabb informális párbeszéd indításáról állapodott meg.
Ezt 2016 júliusában az EU–ÖET közös tanácsülése és miniszteri találkozója követte.
A 2017 júniusában a Katar és más Öböl-menti országok között kirobbant diplomáciai
válság azonban megakadályozta a további ülések összehívását.
Az Unió és az ÖET a 2010–2013-as időszakra közös cselekvési programot
dolgozott ki, amely szorosabb együttműködést tűzött ki célul az információs és
kommunikációs technológia, a nukleáris biztonság, a tiszta energia, a kutatás és a
gazdasági párbeszéd terén. E program megújítását azonban későbbre halasztották,
elsősorban azért, mert kereskedelmi kérdésekben nem sikerült előrelépést elérni.
1990-ben szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások indultak, ezek
azonban a kiviteli vámok kérdését illető, továbbra is fennálló nézeteltérések miatt
2008-ban megrekedtek. Az EU–ÖET együttműködési megállapodás végrehajtását
célzó intézkedések finanszírozására 2007. január 1. óta állnak rendelkezésre a
partnerségi eszközből (valamint elődjéből, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű
országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközéből)
származó pénzforrások. Az ÖET-országok részt vesznek az Erasmus Mundus
programban is.
Az Európai Parlament szerepe
A Parlament 2011. március 24-én állásfoglalást[1] fogadott el az Unió és az ÖET közötti
kapcsolatokról, amelyben stratégiai partnerség létrehozását szorgalmazta az ÖET-vel
és annak tagállamaival. Ezt az álláspontot a Parlament a közel-keleti és észak-afrikai
régió biztonsági kihívásairól és a politikai stabilitás kilátásairól szóló, 2015. július 9-i
állásfoglalásában[2] megerősítette.
Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttség rendszeres
parlamentközi üléseket tart a térség konzultatív tanácsaival, valamint figyelemmel
kíséri az Unió és az ÖET közötti kapcsolatok alakulását.
Az elmúlt néhány évben a Parlament több olyan állásfoglalást is elfogadott, amelyben
különös aggodalmát fejezte ki egyes ÖET-országok, köztük Szaúd-Arábia[3] és

[1]HL C 247. E, 2012.8.17., 1. o.
[2]HL C 265., 2017.8.11., 98. o.
[3]HL C 449., 2020.12.23., 133. o.; HL C 76., 2020.3.9., 142. o.; és HL C 310., 2016.8.25., 29. o.
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Bahrein[4] emberi jogi helyzete, illetve Kuvaitnak és Bahreinnek[5] a halálbüntetés
alkalmazásának gyakorlatához való visszatérése miatt. Miután Dzsamál Hasogdzsi
újságírót Szaúd-Arábia isztambuli nagykövetségén meggyilkolták, a Parlament
állásfoglalást[6] fogadott el, amelyben elítélte a gyilkosságot, követelte az újságíró
eltűnésének és törvénytelen meggyilkolásának nemzetközi, független és pártatlan
kivizsgálását, és sürgette a szaúdi hatóságokat, hogy azonnal és feltétel nélkül
bocsássanak szabadon minden emberijog-védőt.
A Parlament többször is felszólított uniós fegyverembargó bevezetésére Szaúd-
Arábiával szemben, tekintettel arra a súlyos vádra, hogy Szaúd-Arábia Jemenben
megsérti a nemzetközi humanitárius jogot[7].
A Parlament gondolatszabadságért járó Szaharov-díjának 2015. évi kitüntetettje Ráif
Badavi szaúd-arábiai blogger volt.
B. Jemen
Az Unió és Jemen közötti kapcsolatok az 1997-ben aláírt együttműködési
megállapodáson alapulnak, amely a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés,
a kultúra, a kommunikáció és tájékoztatás, a környezetvédelem és a természeti
erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint a politikai párbeszéd területeire terjed
ki. 2015 márciusában egy Szaúd-Arábia által vezetett nemzetközi katonai koalíció
hadjáratot indított azon lázadók ellen, akik elűzték a hivatalban lévő elnököt. Az Unió
támogatja a konfliktus politikai megoldása érdekében végzett ENSZ-közvetítést.
Az Európai Unió Tanácsa 2019. február 18-án Jemenről szóló következtetéseket
fogadott el, amelyekben újólag megerősítette Jemen egysége, szuverenitása,
függetlensége és területi integritása melletti elkötelezettségét. Az Unió támogatja
az ENSZ égisze alatt 2018 decemberében a jemeni felek képviselői között létrejött
stockholmi megállapodást, és az ENSZ által vezetett politikai folyamatot, amelynek
célja a konfliktus lezárása, és a regionális környezet javítása.
Az Unió növelte az országban uralkodó drámai helyzet megoldása érdekében nyújtott
támogatás mértékét, ugyanis a lakosság több mint 80%-a szorul humanitárius
segítségre. 2015 óta az Unió összesen 554 millió euró humanitárius segélyt biztosított
Jemen számára. Ehhez hozzáadódik az Unió által eddig nyújtott 318 millió euró
összegű hosszú távú támogatás. Az EU által 2015 óta Jemennek nyújtott segítség
az összes támogatási területet együttvéve meghaladta az 1 milliárd eurót. Ahogy
növekedtek a háború sújtotta országban kitört Covid19-járványt miatti gondok, az Unió
a jemeni világjárvány hatásainak csökkentését célzó szükséghelyzeti intézkedéseket
is finanszírozott, összesen 70 millió euró értékben (2020. szeptember 9.).
Az EU jemeni köztársasági küldöttsége jelenleg Ammanban (Jordánia) működik.
Az Európai Parlament szerepe

[4]HL C 101., 2018.3.16., 130. o.; HL C 35., 2018.1.31., 42. o.; HL C 265., 2017.8.11., 151. o.; és HL C 316., 2016.8.30., 178. o.
[5]HL C 252., 2018.7.18., 192. o.
[6]HL C 345., 2020.10.16., 67. o.
[7]HL C 363., 2020.10.28., 36. o.; HL C 337., 2018.9.20., 63. o.
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A Parlament 2015 július 9-én, 2016 február 25-én, 2017 június 15-én,
2017 november 30-án és 2018. október 4-én[8] állásfoglalást fogadott el Jemenről,
amelyekben komoly aggodalmát fejezte ki a riasztó humanitárius és biztonsági helyzet
miatt, és felszólította a feleket a tűzszünet tényleges végrehajtására. A fegyverkivitelről
szóló, 2017. szeptember 13-i állásfoglalása[9] alapján a Parlament sajnálatosnak
tartja, hogy a jemeni konfliktusban a tagállamok által exportált katonai technológiát
használnak.
A Parlament Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének feladata
a jemeni kapcsolatok ápolása és az ország helyzetének nyomon követése.
C. Irak
Az Unió a 2003-as háború óta jelentős támogatást biztosít Iraknak. Az Európai Unió
és Irak 2012 májusában partnerségi és együttműködési megállapodást (PEM) írt alá.
A megállapodás keretet biztosít – többek között – a politikai témákban, továbbá a
terrorizmus elleni küzdelem, a kereskedelem, az emberi jogok, az egészség, az oktatás
és a környezetvédelem kérdésében folytatott párbeszéd és együttműködés számára. A
partnerségi és együttműködési megállapodás keretében az Unió és Irak részvételével
2014 januárjában ült össze az első együttműködési tanács, a második találkozót pedig
2016. október 18-án tartották. A 2014–2020 közötti időszakra a Bizottság ígéretet tett
arra, hogy 75 millió eurót biztosít Iraknak az emberi jogok, a jogállamiság, az oktatás
és a fenntartható energia területén való együttműködés céljaira.
Az Európai Unió 2018 januárjában új Irakkal kapcsolatos uniós stratégiát fogadott el.
A stratégia középpontjában az iraki embereknek biztosított folyamatos humanitárius
segítségnyújtás, valamint az Iszlám Állam nevű csoport uralma alól felszabadított
területek stabilizálásának elősegítése áll, mivel három millió, otthonát elhagyni
kényszerülő iraki még mindig nem tudott hazatérni. A stratégia a reformokra, az
újjáépítésre és a megbékélésre irányuló azon tevékenységekre is kiterjed, amelyeket
Iraknak hosszú távon kell végeznie annak érdekében, hogy konszolidálja a békét,
és egységes, demokratikus országot építsen, amelyben minden polgár teljes körűen
gyakorolhatja a jogait, és nagyobb jólétben élhet.
2014 óta az Unió több mint egymilliárd eurót biztosított Iraknak, ebből 469 millió eurót
az Irakon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült irakiaknak és szíriai menekülteknek.
2020-ban további forrásokat különítettek el a helyi egészségügyi rendszer számára a
Covid19-világjárvány kezeléséhez.
Az Európai Parlament szerepe
Az elmúlt néhány évben a Parlament több állásfoglalást fogadott el az iraki
helyzetről[10], többek között az Iszlám Állam támadásairól, a nemi alapú erőszakról,
a kisebbségek üldözéséről, az észak-iraki/moszuli helyzetről, a tömegsírokról, az

[8]HL C 265., 2017.8.11., 93. o.; HL C 35., 2018.1.31., 142. o.; HL C 331., 2018.9.18., 146. o.; HL C 356., 2018.4.11., 104. o.,
valamint HL C 11., 2020.12.11., 44. o.
[9]HL C 337., 2018.9.20., 63. o.
[10]HL C 310., 2016.8.25., 35. o.; HL C 224., 2016.6.21., 25. o.; HL C 234., 2016.6.28., 25. o.; HL C 334., 2018.9.19., 69. o.;
HL C 289., 2016.8.9., 46. o.; HL C 35., 2018.1.31., 77. o.; HL C 316., 2016.8.30., 113. o.; HL C 215., 2018.6.19., 194. o.;
HL C 238., 2018.7.6., 117. o.; HL C 366., 2017.10.27., 151. o.; HL C 346., 2016.9.21., 55. o. és HL C 337., 2018.9.20., 63. o.
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oktatási helyzetről, a kulturális helyszínek Iszlám Állam általi elpusztításáról és a
fegyverkivitelről.
Az Európai Parlament Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége
parlamentközi üléseket tart az iraki képviselőtanáccsal. Az Európai Parlament 2016. évi
Szaharov-díját Nádia Murád Beszi Taha és Lámia Adzsi Bassár kapta, akik az Iszlám
Állam szexuális rabszolgatartásának iraki túlélői, és az Iszlám Állam nemierőszak-
hadjáratát elszenvedő nők szószólóivá váltak. A nyilvánosság előtt képviselik az
Irakban élő jezidita közösséget, amely vallási kisebbség ellen az Iszlám Állam
fegyveresei népirtó hadjáratot folytatnak.
D. Irán
Az Iránnal fennálló jelenlegi kapcsolatokban az Unió legfőbb célja a 2015 júliusában,
Bécsben aláírt JCPOA, avagy iráni nukleáris megállapodás fenntartása. A JCPOA
a nemzetközi atomsorompó-rendszer kulcsfontosságú eleme. Hatáskört biztosít az
ENSZ nukleáris felügyeletének, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ),
amely az atomsorompó történetének legszigorúbb ellenőrzéseit végzi. A NAÜ teljes
körű felelősséget vállal annak ellenőrzéséért, hogy Irán továbbra is betartja-e a JCPOA
keretében rábízott kötelezettségeket. Irán kötelezettségvállalásaiért cserébe a JCPOA
újra integrálja Iránt a globális rendszerbe.
Az USA 2018-as kilépése a JCPOA-ból és a maximális nyomáson alapuló
politika alkalmazása arra késztette Iránt, hogy csökkentse a JCPOA keretében
tett kötelezettségvállalásait, amely átfogó és szigorú ellenőrzési és felügyeleti
rendszert hoz létre, amelyet a NAÜ-nak kell működtetnie. Az Unió az E3-
csoporttal (Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság), Oroszországgal
és Kínával együtt azon dolgozik, hogy fenntartsa a JCPOA-t és ezáltal Irán
kötelezettségvállalásait.
A JCPOA-val összhangban az iráni fegyverembargó 2020. október 18-án lejárt. Bár
az Unió fenntartásainak adott hangot az embargó lejártával kapcsolatban, ugyanakkor
elutasította az Egyesült Államoknak az összes ENSZ-szankció visszaállításával
(„snapback”) való fenyegetőzését. Az Unió 2023-ig fenntartja saját, jelenleg érvényes
fegyverembargóját. Az uniós szankciók nincsenek összefüggésben a JCPOA-val,
hanem az emberi jogok megsértéséhez, az Unió elleni ellenséges tevékenységekhez,
valamint ballisztikus és cirkálórakéták indításához kapcsolódnak.
Az iráni lakosság eddig nem tapasztalta meg azokat a gazdasági előnyöket, amelyeket
a szankciók enyhítése eredményezhetett volna a JCPOA betartása esetén. Az Iránnal
folytatott kereskedelem megkönnyítését szolgáló uniós eszköz, az INSTEX nem tudta
ellensúlyozni az amerikai szankciók súlyos hatását, amelyet a Covid19-járvány tovább
súlyosbított, megerősítve a radikálisokat.
Az E3-találkozókat 2021 áprilisa óta tartják, mivel Irán és az USA nem hajlandó
közvetlenül tárgyalni. A JCPOA-ról szóló bécsi tárgyalásokat megszakították, miután
Ebrahim Raiszit 2021 júniusában elnökké választották. 2021 júliusában a NAÜ
figyelmeztetett arra, hogy Teherán a teheráni kutatóreaktor fűtőanyagának előállítása
során dúsított, akár 20%-os U-235 koncentrációjú uránt kíván felhasználni.
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Mivel Irán nem tagja a Kereskedelmi Világszervezetnek, és az Unió és Irán között nincs
kétoldalú megállapodás, a kettejük közötti kereskedelem az Unió általános behozatali
rendszerének hatálya alá tartozik. Az Unió Irán második legnagyobb kereskedelmi
partnere, 2020-ban az ország teljes árukereskedelmének 12,3%-a származott innen. A
jelenlegi szankciórendszer bevezetése előtt az Unió volt Irán legnagyobb kereskedelmi
partnere.
2020-ban az Unió 20 millió eurót juttatott Iránnak a Covid19-járvány enyhítését célzó
intézkedésként. 2021 júliusában az Unió további 15 millió eurót irányzott elő az iráni
lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjai számára, így az Iránnak 2016 óta nyújtott
teljes uniós humanitárius támogatás több mint 76 millió eurót tesz ki.
2020. február 21-én parlamenti választásokat tartottak az országban, a Mazslisz
(képviselőtanács) tagjairól döntöttek. A választásokat a radikálisok nyerték, az Iránban
kialakult súlyos gazdasági helyzet és az átfogó közös cselekvési tervből származó
nyereségek hiánya pedig hatással volt a 2021. június 18-án tartott elnökválasztásra,
amelyet Ebrahim Raiszi, konzervatív vallási vezető és az igazságszolgáltatás korábbi
vezetője nyert meg. Az iráni parlament által 2021. augusztus végén jóváhagyott
jelenlegi kabinetnek több, nemzetközi szankcióval sújtott miniszter is tagja.
Az EU továbbra is teljes mértékben elkötelezett a JCPOA mellett, és továbbra is fontos
szerepet játszik az összes fél összekapcsolásában és a megállapodás betartására való
ösztönzésében. Az alelnök/főképviselő 2021 októberében találkozót szervezett, hogy
megvitassa Iránnal a bécsi tárgyalásokhoz való visszatérést.
2021 áprilisában az EU határozott emberi jogi álláspontjára válaszul Irán bejelentette,
hogy felfüggeszti az EU-val a terrorizmus, a kábítószerek és a menekültek területén
folytatott valamennyi emberi jogi tárgyalást és együttműködést. 2022 januárjában
egy iráni bíróság nyolc év börtönbüntetésre és 70 korbácsütésre ítélte Nargesz
Mohammadi iráni emberijog-védőt. Az ügyet követően az EU 2022 januárjában
felszólította Iránt, hogy tartsa be a nemzetközi jogot.
Az Egyesült Államoknak a JCPOA-hoz való visszatérésén és Iránnak a nukleáris
megállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak hónapok óta folyamatban lévő
teljesítésén alapuló bécsi tárgyalások a Nyugattal és különösen az Egyesült Államokkal
fennálló feszültségek miatt lelassultak az Ukrajna elleni 2022. februári orosz inváziót
követően. 2022 szeptemberére úgy tűnt, hogy a tárgyalások holtpontra jutottak.
Az Európai Parlament szerepe
Az Európai Parlament rendkívül nagy szerepet vállalt az Iránnal fenntartott
kapcsolatokban. Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséget (D-IR) 2004-
ben hozták létre azzal a céllal, hogy közvetlen kapcsolatot biztosítson a Mazslisszal.
2015 óta a D-IR kulcsfontosságú szerepet játszik a JCPOA-ban, valamint az EU és
Irán összekapcsolásában. 2005 óta hét parlamentközi ülésre került sor, az utolsóra
2018 szeptemberében került sor Brüsszelben. Az Európai Parlament mindig is
támogatta az EU elkötelezettségét Irán nukleáris programjának diplomáciai megoldása
mellett. Az Európai Parlament – amellett, hogy határozottan kiáll a JCPOA és az EU
Iránnal a közelmúltban ápolt kapcsolata mellett – aktívan figyelemmel kíséri a politikai
ellenfelekkel, a vallási kisebbségekkel, az emberijog-védőkkel, a nőkkel és az LMBTI-
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közösséggel kapcsolatos iráni helyzetet. Emellett határozottan ellenzi a halálbüntetést,
a kínzást, az önkényes pereket, a rendőri brutalitást és a politikai ellenfelek fogva
tartását.
Az Európai Parlament mély sajnálatát fejezi ki Mahsa Amini fiatal kurd nő halála miatt,
aki 2022. szeptember 16-án meghalt a rendőrségi őrizetben, miután letartóztatták
amiatt, hogy állítólag nem viselte megfelelően hidzsábját. Az ország egész területén
zavargásokra és tüntetésekre került sor, ami legalább 50 halálos áldozatot követelt, és
tüntetők százait tartóztatták le (az iráni internet korlátozása miatt nehéz megerősíteni
ezeket a számadatokat).
Az Európai Parlament Iránra vonatkozó, 2019 óta végrehajtott intézkedései és
állásfoglalásai:
— 2022. február 17.: A Parlament állásfoglalása a halálbüntetésről Iránban

megismétli, hogy az EU minden körülmények között határozottan ellenzi a
halálbüntetést, és felszólítja az iráni kormányt, hogy vezessen be azonnali
moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására vonatkozóan;

— 2021. augusztus 9.: Kilenc európai parlamenti képviselő egy nyílt levelet írt és
küldött az alelnöknek/főképviselőnek az EU azon döntéséről, hogy részt vesz
Ebrahim Raiszi, hivatalba lépő radikális iráni elnök beiktatásán, és hangot adott
aggodalmának és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Külügyi Szolgálat
részt vett a beiktatáson;

— 2021. július 8.: A Parlament állásfoglalása Ahmadreza Dzsalali svéd-iráni orvos
fogva tartásáról, amelyben felszólította az új iráni kormányt, hogy függessze fel az
állítólagos kémkedésért elítélt küszöbön álló kivégzését;

— 2020. december 17.: A Parlament állásfoglalása a Szaharov-díjjal kitüntetett
Naszrín Szotúdeh ügyvéd és emberi jogi aktivista ügyéről, akit a fejkendőjük
levétele miatt büntetőeljárás alá vont nők és ellenzéki aktivisták képviseletéért
börtönöztek be. A Parlament 2018. december 13-án hasonló állásfoglalást
fogadott el, amelyben kérte Szotúdeh szabadon bocsátását;

— 2019. december 19.: A Parlament állásfoglalása az iráni tiltakozások erőszakos
leveréséről, melyek azt követően törtek ki, hogy a hatóságok megemelték
az üzemanyagárakat annak érdekében, hogy ellensúlyozzák az amerikai
szankciók gazdaságra gyakorolt hatását. Számos polgári személyt és a
biztonsági személyzet tagjai közül többeket megöltek. A Parlament felszólította a
hatóságokat, hogy engedjék szabadon az emberi jogi aktivistákat, és elítélte, hogy
Irán leállította az internetet;

— 2019. szeptember 19.: A Parlament állásfoglalása a nőjogi jogvédőkről és
a bebörtönzött uniós kettős állampolgárokról. A Parlament 2018. május 31-
én hasonló állásfoglalást fogadott el az EU-iráni kettős állampolgárok
bebörtönzéséről;

— 2019. március 14.: A Parlament állásfoglalása az emberijog-védők,
újságírók és lelkiismereti okokból bebörtönzött személyek ügyéről, akiket a
véleménynyilvánításhoz és a békés gyülekezéshez való joguk gyakorlása miatt
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tartottak fogva vagy ítéltek el, amikor az iráni hírszerzési minisztérium és más erők
keményen felléptek a civil társadalommal szemben.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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