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PERSIJOS ĮLANKOS ŠALYS,
IRANAS, IRAKAS IR JEMENAS

ES yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba (tai regioninė organizacija, kuriai priklauso Bahreinas,
Kuveitas, Omanas, Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai) ir su
Jemenu bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Iraku. Šiuo metu ES
nepalaiko jokių sutartinių santykių su Iranu ir Teherane nėra ES delegacijos.
Dabartiniai ES ir Irano santykiai yra grindžiami siekiu išsaugoti 2015 m. liepos
mėn. Vienoje pasirašytą Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP, Branduolinį
susitarimą).

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir
216–219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai).

A. Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (GCC)
Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba buvo įsteigta 1981 m. gegužės mėn. Šiuo
metu ši grupė, kurią vis dar sudaro šalys steigėjos (Bahreinas, Kuveitas, Omanas,
Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai), yra pagrindinis ES santykių su
šiomis šešiomis šalimis forumas. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ne
kartą laikėsi bendros pozicijos problemų Artimuosiuose Rytuose klausimu.
Daug naftos turinčiose Persijos įlankos šalyse vyksta dideli socialiniai, ekonominiai ir
politiniai pokyčiai, tačiau reformų įgyvendinimo pažanga skiriasi. Arabų sukilimų poveikį
monarchijoms Persijos įlankoje nuslopino prevencijos politika (subsidijos ir viešojo
sektoriaus darbuotojų skaičiaus padidinimas) ir represinės priemonės, ypač Bahreine
ir Saudo Arabijos Rytų provincijoje. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos
šalys, kartais konkuruodamos tarpusavyje, tebeatlieka aktyvų vaidmenį Artimųjų Rytų
diplomatijoje. Konkurencija pagilino besitęsiančią diplomatinę krizę tarp Kataro ir kai
kurių kitų Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalių, kurios kaltina Katarą remiant
teroristų ir sektantų grupuotes (įskaitant Musulmonų broliją), finansuojant grupuotes,
susijusias su Iranu, pažeidinėjant Kataro kaimyninių šalių suverenumą ir kurstant
politinius nesutarimus kaimyninėse šalyse.
Nors ES tikisi plėtoti savo politinius santykius šiame regione, be kita ko, rengdama
dialogus žmogaus teisių klausimais, su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ją
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sieja daugiausia ekonominiai ir prekybos ryšiai. Laikui bėgant prekybos apimtis tarp
abiejų šalių nuolat augo, o ES fiksuoja didelį prekybos perteklių.
1988 m. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą. Susitarimo tikslas – didinti stabilumą strateginę reikšmę turinčiame
regione, palaikyti politinius ir ekonominius santykius, plėsti ekonominį ir techninį
bendradarbiavimą, stiprinti bendradarbiavimą energetikos, pramonės, prekybos ir
paslaugų, žemės ūkio, žuvininkystės, investicijų, mokslo, technologijų ir aplinkos
srityse. Susitarime numatyti metiniai jungtinių tarybų ir (arba) ministrų susitikimai
ir vyresniųjų pareigūnų lygmens jungtiniai bendradarbiavimo komitetai. Tačiau jame
nenumatomas joks parlamentinis organas. 2016 m. balandžio mėn. ES ir Persijos
įlankos bendradarbiavimo tarybos jungtinis bendradarbiavimo komitetas sutarė pradėti
labiau struktūrinį neformalų dialogą dėl prekybos ir investicijų. Po to 2016 m. liepos
mėn. surengta ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos jungtinė taryba ir
ministrų susitikimas. 2017 m. birželio mėn. prasidėjus diplomatinei krizei tarp Kataro ir
kitų Persijos įlankos šalių tolesni susitikimai nebevyksta.
ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba susitarė dėl 2010–2013 m.
bendros veiksmų programos, kurioje išdėstytos glaudesnio bendradarbiavimo, be
kita ko, informacinių ir ryšių technologijų, branduolinės saugos, švarios energijos,
mokslinių tyrimų ir ekonominio dialogo klausimais, gairės. Tačiau šios programos
atnaujinimas buvo atidėtas (visų pirma dėl nepakankamos pažangos sprendžiant
prekybos klausimus). Derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo buvo pradėtos
1990 m., bet nuo 2008 m., išsiskyrus nuomonėms dėl eksporto muitų, laikinai
sustabdytos. Nuo 2007 m. sausio 1 d. partnerystės priemonės (kaip ir iki jos taikytos
bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis
bei teritorijomis bendradarbiavimo priemonės) lėšos naudojamos ES ir Persijos įlankos
bendradarbiavimo tarybos bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo priemonėms
finansuoti. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys taip pat naudojasi
programa „Erasmus Mundus“.
Europos Parlamento vaidmuo
Parlamentas 2011 m. kovo 24 d. priėmė rezoliuciją dėl ES santykių su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba[1] ir paragino užmegzti strateginę partnerystę su šia taryba
ir jos valstybėmis narėmis. Ši pozicija pakartota 2015 m. liepos 9 d. Parlamento
rezoliucijoje dėl saugumo iššūkių Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikos regione ir
politinio stabilumo perspektyvų[2].
Parlamento delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu nuolat rengia tarpparlamentinius
susitikimus su šio regiono konsultacinėmis tarybomis ir stebi ES ir Persijos įlankos
bendradarbiavimo tarybos santykių raidą.
Pastaraisiais metais Parlamentas priėmė rezoliucijų, kuriose konkrečiai išreiškė
susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties kai kuriose Persijos įlankos
bendradarbiavimo tarybos valstybėse, įskaitant Saudo Arabiją[3] ir Bahreiną[4], ir dėl

[1]OL C 247 E, 2012 8 17, p. 1.
[2]OL C 265, 2017 8 11, p. 98.
[3]OL L 449, 2020 12 23, p. 133, OL L 76, 2020 3 9, p. 142, ir OL C 310, 2016 8 25, p. 29.
[4]OL C 101, 2018 3 16, p. 130, OL C 35, 2018 1 31, p. 42, OL C 265, 2017 8 11, p. 151, ir OL C 316, 2016 8 30, p. 178.
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vėl pradėtos vykdyti mirties bausmės Kuveite ir Bahreine[5]. Po to, kai Saudo Arabijos
konsulate Stambule buvo nužudytas žurnalistas Jamal Khashoggi, Parlamentas
priėmė rezoliuciją[6], kurioje pasmerkė šį nužudymą ir paragino atlikti tarptautinį
nepriklausomą ir nešališką šio žurnalisto dingimo ir neteisminės egzekucijos tyrimą,
taip pat primygtinai paragino Saudo Arabijos valdžios institucijas nedelsiant ir
besąlygiškai išlaisvinti visus žmogaus teisių gynėjus.
Parlamentas keletą kartų ragino nustatyti ES ginklų embargą Saudo Arabijai,
atsižvelgdamas į rimtus įtarimus dėl Saudo Arabijos Jemene vykdomų tarptautinės
humanitarinės teisės pažeidimų[7].
Parlamento 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę buvo paskirta Saudo Arabijos
tinklaraštininkui Raifui Badawi.
B. Jemenas
ES ir Jemeno santykiai grindžiami 1997 m. bendradarbiavimo susitarimu, apimančiu
prekybą, vystomąjį bendradarbiavimą, kultūrą, komunikaciją ir informaciją, aplinkos
apsaugą, gamtos išteklių valdymą ir politinį dialogą. 2015 m. kovo mėn. tarptautinė
Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija pradėjo kampaniją prieš sukilėlius, kurie
nušalino tuometinį prezidentą. ES remia Jungtinių Tautų tarpininkavimą siekiant rasti
politinį konflikto sprendimą.
2019 m. vasario 18 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė išvadas dėl Jemeno,
kuriose dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą remti Jemeno vienybę, suverenumą,
nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. ES remia Stokholmo susitarimą, kurį Jemeno
konflikto šalių atstovai pasiekė 2018 m. gruodžio mėn. tarpininkaujant Jungtinėms
Tautoms, taip pat JT vadovaujamą politinį procesą, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą
ir skatinti geresnę regioninę aplinką.
Reaguodama į dramatišką padėtį šalyje, kurioje daugiau kaip 80 proc. gyventojų reikia
humanitarinės pagalbos, ES padidino savo paramą. ES nuo 2015 m. humanitarinei
pagalbai Jemene iš viso skyrė 554 mln. EUR. Tai yra lėšos, papildančios ES iki šiol
suteiktą 318 mln. EUR ilgalaikę paramą. Nuo 2015 m. bendras ES įnašas Jemenui
visose paramos srityse viršijo 1 mlrd. EUR. Didėjant nerimui dėl COVID-19 protrūkio
šioje karo nualintoje valstybėje ES taip pat skyrė lėšų (iš viso 70 mln. EUR, 2020 m.
rugsėjo 9 d. duomenimis) neatidėliotinoms priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti
pandemijos poveikį Jemene.
Šiuo metu ES delegacija Jemeno Respublikai dirba Amane (Jordanija).
Europos Parlamento vaidmuo
Parlamentas 2015 m. liepos 9 d., 2016 m. vasario 25 d., 2017 m. birželio 15 d.,
2017 m. lapkričio 30 d. ir 2018 m. spalio 4 d. priėmė rezoliucijas dėl Jemeno[8],
kuriose išreiškė didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančios humanitarinės ir saugumo
padėties ir paragino veiksmingai įgyvendinti paliaubų susitarimą. 2017 m. rugsėjo

[5]OL C 252, 2018 7 18, p. 192.
[6]OL C 345, 2020 10 16, p. 67.
[7]OL L 363, 2020 10 28, p. 36, OL C 337, 2018 9 20, p. 63.
[8]OL C 265, 2017 8 11, p. 93, OL C 35, 2018 1 31, p. 142, OL C 331, 2018 9 18, p. 146, OL C 356, 2018 10 4, p. 104 ir
OL C 11, 2020 1 13, p. 44.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2019/02/18/yemen-council-adopts-conclusions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0044
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0500_LT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.363.01.0036.01.LIT&toc=OJ:C:2020:363:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.337.01.0063.01.LIT&toc=OJ:C:2018:337:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.035.01.0142.01.LIT&toc=OJ:C:2018:035:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0273
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52017IP0473
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52018IP0383


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

13 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ginklų eksporto[9], kurioje pasmerkė tai,
kad valstybių narių eksportuojamos karinės technologijos naudojamos per konfliktą
Jemene.
Parlamento delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu atsakinga už ryšius su Jemenu
ir padėties šioje šalyje stebėseną.
C. Irakas
Nuo 2003 m. karo ES yra viena iš pagrindinių paramos Irakui teikėjų. 2012 m.
gegužės mėn. ES ir Irakas pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą.
Jame nustatytas dialogo ir bendradarbiavimo daugelyje sričių (be kita ko, politinės,
kovos su terorizmu, prekybos, žmogaus teisių, sveikatos, švietimo ir aplinkos)
pagrindas. Remiantis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, 2014 m. sausio
mėn. surengtas pirmasis ES ir Irako bendradarbiavimo tarybos susitikimas, o antrasis
jos susitikimas įvyko 2016 m. spalio 18 d. Komisija įsipareigojo 2014–2020 m.
laikotarpiu skirti Irakui 75 mln. EUR sumą bendradarbiavimui žmogaus teisių, teisinės
valstybės, švietimo ir tvarios energetikos srityse finansuoti.
2018 m. sausio mėn. ES priėmė naują Irakui skirtą strategiją. Šioje strategijoje
numatoma tolesnė ES humanitarinė parama Irako gyventojams ir pagalba siekiant
stabilizuoti padėtį iš grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) išlaisvintose teritorijose – iki šiol
3 milijonai perkeltųjų Irako gyventojų vis dar negali grįžti namo. Taip pat numatomos
ilgesnio laikotarpio reformų, atkūrimo ir susitaikymo pastangos, kurių Irakui reikia
siekiant įtvirtinti taiką ir sukurti vieningą, demokratinę, labiau klestinčią šalį, kurioje visi
piliečiai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis.
Nuo 2014 m. ES suteikė Irakui daugiau kaip 1 mlrd. EUR paramos, įskaitant 469 mln.
EUR humanitarinę pagalbą perkeltiesiems irakiečiams ir Sirijos pabėgėliams Irake.
2020 m. buvo skirta papildomų lėšų siekiant padėti vietos sveikatos priežiūros sistemai
įveikti COVID-19 pandemiją.
Europos Parlamento vaidmuo
Pastaraisiais metais Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų dėl padėties Irake[10], be kita
ko, dėl IS agresijos, smurto dėl lyties, mažumų persekiojimo, padėties Šiaurės Irake
(Mosule), masinių kapaviečių, švietimo, IS vykdyto kultūros objektų naikinimo ir ginklų
eksporto.
Parlamento delegacija ryšiams su Iraku rengia tarpparlamentinius susitikimus su Irako
Atstovų Taryba. Parlamento 2016 m. Sacharovo premijos laureatėmis tapo Nadia
Murad Basee Taha ir Lamiya Aji Bashar, išgyvenusios grupuotės „Islamo valstybė“
seksualinę vergovę Irake ir tapusios šios grupuotės seksualinio smurto kampanijos
siaubą patyrusių moterų atstovėmis. Jos viešai palaiko Irako jazidų bendruomenę –
religinę mažumą, kurios nariai tapo grupuotės „Islamo valstybė“ smogikų vykdyto
genocido aukomis.

[9]OL C 337, 2018 9 20, p. 63.
[10]OL C 310, 2016 8 25, p. 35, OL C 224, 2016 6 21, p. 25, OL C 234, 2016 6 28, p. 25, OL C 334, 2018 9 19, p. 69, OL C 289,
2016 8 9, p. 46, OL C 35, 2018 1 31, p. 77, OL C 316, 2016 8 30, p. 113, OL C 215, 2018 6 19, p. 194, OL L 238, 2018 7 6,
p. 117, OL C 366, 2017 10 27, p. 151, OL C 346, 2016 9 21, p. 55 ir OL C 337, 2018 9 20, p. 63.
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D. Iranas
Pagrindinis dabartinių ES santykių su Iranu prioritetas yra 2015 m. liepos mėn. Vienoje
pasirašyto Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP), dar vadinamo susitarimu su
Iranu dėl branduolinės programos, išsaugojimas. BVVP yra vienas iš pagrindinių
tarptautinės branduolinio ginklo neplatinimo sistemos komponentų. Juo suteikiami
įgaliojimai JT branduolinės veiklos sergėtojai – Tarptautinei atominės energijos
agentūrai (TATENA), kuri, atsižvelgiant į branduolinio ginklo neplatinimo istoriją, atlieka
griežčiausius patikrinimus. TATENA prisiima visapusišką atsakomybę už stebėseną,
kurią vykdant siekiama nustatyti, ar Iranas ir toliau vykdo BVVP nustatytas prievoles.
Mainais už Irano įsipareigojimus pagal BVVP Iranas vėl integruojamas į pasaulinę
sistemą.
2018 m. JAV pasitraukus iš BVVP ir pradėjus taikyti maksimalaus spaudimo politiką
Iranas sumažino savo įsipareigojimus pagal susitarimą, kuriuo nustatoma išsami
ir griežta TATENA atliekamų patikrinimų ir stebėsenos sistema. ES kartu su E3
(Prancūzija, Vokietija ir Jungtine Karalyste), Rusija ir Kinija stengiasi išsaugoti BVVP
ir atitinkamai – Irano įsipareigojimus.
Kaip numatyta BVVP, Iranui nustatytas ginklų embargas nustojo galioti 2020 m. spalio
18 d. Nors ES pareiškė abejonių dėl jo galiojimo pabaigos, ji atmetė JAV grasinimą dėl
visų JT sankcijų grąžinimo (grįžimo į pradinę padėtį sąlyga). ES toliau taikys galiojantį
ginklų embargą iki 2023 m. ES sankcijos susijusios ne su BVVP, o su žmogaus teisių
pažeidimais, priešiška veikla ES atžvilgiu ir vykdomais balistinių bei sparnuotųjų raketų
bandymais.
Irano gyventojai dar nepajuto ekonominės naudos, kurios galėjo duoti sankcijų
sumažinimas mainais už BVVP laikymąsi. Taikant ES priemonę INSTEX, kuria
sudaromos palankesnės sąlygos prekybai su Iranu, nepavyko kompensuoti itin didelio
JAV sankcijų poveikio, kuris dar labiau padidėjo dėl COVID-19 protrūkio, o tai sustiprino
griežtos politinės linijos šalininkus.
E3 susitinka nuo 2021 m. balandžio mėn., nes Iranas ir JAV atsisako kalbėtis tiesiogiai.
Derybos dėl BVVP Vienoje buvo sustabdytos po to, kai 2021 m. birželio mėn.
prezidentu buvo išrinktas Ebrahim Raisi. 2021 m. liepos mėn. TATENA įspėjo, kad
Teheranas, gamindamas Teherano mokslinių tyrimų reaktoriaus kurą, ketina naudoti iki
20 % U-235 prisodrintą uraną.
Kadangi Iranas nėra Pasaulio prekybos organizacijos narys, taip pat ES ir Iranas
nėra sudarę dvišalio susitarimo, prekybai tarp šių dviejų šalių taikomas ES bendras
importo režimas. ES yra antra pagal dydį Irano prekybos partnerė, kuriai 2020 m. teko
12,3 % visos jo prekybos prekėmis. Prieš pritaikant dabartinį sankcijų režimą ES buvo
didžiausia Irano prekybos partnerė.
2020 m. ES, siekdama padėti kovoti su COVID-19 krize, Iranui skyrė 20 mln. EUR sumą
siekiančią humanitarinę pagalbą. 2021 m. liepos mėn. ES skyrė papildomą 15 mln.
EUR sumą pažeidžiamiausioms grupėms Irane, taigi bendra ES humanitarinė parama
Iranui nuo 2016 m. yra daugiau kaip 76 mln. EUR.
2020 m. vasario 21 d. surengti parlamento rinkimai į Majles (Atstovų tarybą). Rinkimus
laimėjo griežtos politinės linijos šalininkai, o itin sunki ekonominė padėtis Irane ir BVVP
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sukurtos naudos stoka padarė poveikį prezidento rinkimams, įvykusiems 2021 m.
birželio 18 d.: juos laimėjo konservatyvus dvasininkas ir buvęs teisminių institucijų
vadovas Ebrahim Raisi. Dabartinį kabinetą, kurį 2021 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje
patvirtino Irano parlamentas, sudaro ir keli ministrai, kuriems taikomos tarptautinės
sankcijos.
ES nuolat visapusiškai laikėsi BVVP ir vis dar atlieka svarbų vaidmenį sujungiant visas
plano šalis ir skatinant jas paisyti susitarimo. 2021 m. spalio mėn. Komisijos pirmininko
pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis surengė susitikimą, siekdamas su
Iranu aptarti grįžimą prie Vienos derybų stalo.
2021 m. balandžio mėn., reaguodamas į tvirtą ES poziciją dėl žmogaus teisių, Iranas
paskelbė, kad sustabdys visas derybas žmogaus teisių klausimais ir bendradarbiavimą
su ES terorizmo, narkotikų ir pabėgėlių srityse. 2022 m. sausio mėn. Irano teismas
nuteisė Irano žmogaus teisių gynėją Narges Mohammadi ir skyrė jai aštuonerių metų
laisvės atėmimo bei 70 kirčių bausmę. Po šios bylos, 2022 m. sausio mėn. ES paragino
Iraną laikytis tarptautinės teisės.
Dabartinės jau kelis mėnesius Vienoje vykstančios derybos, kuriomis siekiama, kad
JAV vėl prisijungtų prie BVVP, o Iranas vėl laikytųsi savo įsipareigojimų pagal susitarimą
dėl branduolinės programos, sulėtėjo dėl po 2022 m. vasario mėn. Rusijos invazijos į
Ukrainą kilusios įtampos su Vakarais, visų pirma su JAV. 2022 m. rugsėjo mėn. derybos
atsidūrė aklavietėje.
Europos Parlamento vaidmuo
Europos Parlamentas aktyviai dalyvavo palaikant santykius su Iranu. 2004 m., siekiant
sukurti tiesioginį kanalą su Majles, įsteigta Delegacija ryšiams su Iranu (D-IR). Nuo
2015 m. D-IR atliko nepaprastai svarbų vaidmenį sudarant BVVP ir užmezgant ES
ir Irano ryšį. Nuo 2005 m. įvyko septyni tarpparlamentiniai susitikimai, o paskutinis
iš jų – 2018 m. rugsėjo mėn. Briuselyje. Europos Parlamentas visada rėmė ES
įsipareigojimą siekti diplomatinio Irano branduolinės programos sprendimo. Europos
Parlamentas, tvirtai remdamas BVVP ir pastarojo meto ES santykius su Iranu, aktyviai
stebi padėtį, susijusią su politiniais oponentais, religinėmis mažumomis, žmogaus teisių
gynėjais, moterimis ir LGTBI bendruomene Irane. Be to, jis griežtai pasisako prieš
mirties bausmę, kankinimą, savavališkus teismo procesus, policijos žiaurumą ir politinių
oponentų sulaikymą.
Europos Parlamentas labai apgailestauja dėl jaunos kurdų moters Mahsos Amini
mirties: ji 2022 m. rugsėjo 16 d. mirė policijos areštinėje po to, kai buvo sulaikyta dėl
tariamai netinkamai dėvėto hidžabo. Visoje šalyje kilo riaušės ir protestai, dėl kurių,
kaip pranešta, žuvo ne mažiau kaip 50 žmonių ir buvo sulaikyti šimtai protestuotojų
(Irane atjungus internetą sunku patvirtinti šiuos skaičius).
Atitinkami Europos Parlamento veiksmai ir rezoliucijos dėl Irano nuo 2019 m.:
— 2022 m. vasario 17 d.: Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės Irane, kurioje

pakartojamas tvirtas ES nepritarimas mirties bausmei bet kokiomis aplinkybėmis,
o Irano vyriausybė raginama nedelsiant paskelbti mirties bausmės moratoriumą;

— 2021 m. rugpjūčio 9 d.: devyni EP nariai kartu parašė ir nusiuntė Komisijos
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui atvirą laišką dėl ES
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sprendimo vykti į radikalaus būsimo Irano prezidento Ebrahimo Raisi inauguraciją,
kuriame pareiškė susirūpinimą ir apgailestavo, kad Europos išorės veiksmų
tarnybos atstovai dalyvavo inauguracijoje;

— 2021 m. liepos 8 d.: Parlamento rezoliuciją dėl Švedijos ir Irano pilietybę turinčio
gydytojo Ahmadreza Djalali sulaikymo, kurioje nauja Irano administracija raginama
sustabdyti jam gresiantį mirties bausmės įvykdymą dėl tariamo šnipinėjimo;

— 2020 m. gruodžio 17 d.: Parlamento rezoliucija dėl Sacharovo premijos laureatės
Nasrin Sotoudeh atvejo: ši teisininkė ir žmogaus teisių gynėja kalinama dėl
to, kad atstovavo moterų ir opozicijos aktyvistėms, patrauktoms baudžiamojon
atsakomybėn už galvos skarelių nedėvėjimą. 2018 m. gruodžio 13 d. Parlamentas
priėmė panašią rezoliuciją, kurioje reikalavo ją paleisti;

— 2019 m. gruodžio 19 d.: Parlamento rezoliucija dėl smurtinio Irane įvykusių
protestų malšinimo po to, kai valdžios institucijos padidino kuro kainas, kad
kompensuotų JAV sankcijų poveikį ekonomikai. Žuvo keli civiliai gyventojai
ir saugumo darbuotojai. Parlamentas paragino valdžios institucijas išlaisvinti
žmogaus teisių aktyvistus ir pasmerkė tai, kad Iranas visiškai išjungė interneto ryšį;

— 2019 m. rugsėjo 19 d.: Parlamento rezoliucija dėl moterų teisių gynėjų ir įkalintų
dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių padėties. 2018 m. gegužės 31 d. Parlamentas
priėmė panašią rezoliuciją dėl kalinamų dvigubą ES ir Irano pilietybę turinčių
asmenų;

— 2019 m. kovo 14 d.: Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų
ir sąžinės kalinių, kurie buvo sulaikyti arba nuteisti dėl to, kad naudojosi savo teise
į saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę, atvejo, kai Irano žvalgybos ministerija ir
kitos pajėgos susidorojo su pilietine visuomene.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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