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GOLFSTATEN, IRAN, IRAK EN JEMEN

De EU heeft samenwerkingsovereenkomsten met de Samenwerkingsraad van de
Golf (een regionale organisatie waartoe Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-
Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten behoren) en met Jemen, en een
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Irak. Momenteel heeft de EU
geen contractuele betrekkingen met Iran. Er is ook geen EU-delegatie in Teheran.
De huidige betrekkingen van de EU met Iran zijn gebaseerd op het behoud van het
gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA – het nucleaire akkoord met Iran) dat in
juli 2015 in Wenen is ondertekend.

RECHTSGRONDSLAG

— Titel V (extern optreden) van het Verdrag betreffende de Europese Unie;

— Artikelen 206 en 207 (handel) en 216 tot en met 219 (internationale
overeenkomsten) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

A. Samenwerkingsraad van de Golf (GCC)
De GCC werd in mei 1981 opgericht. Momenteel fungeert de groep – die nog altijd
bestaat uit de oorspronkelijke lidstaten, namelijk Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar,
Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) – als het belangrijkste
instrument voor de betrekkingen tussen de EU en deze zes landen. Bij een aantal
gelegenheden hebben de EU en de GCC gezamenlijke standpunten ingenomen
betreffende problemen in het Midden-Oosten.
In de olierijke landen van de Golf zijn grote sociaaleconomische en politieke
veranderingen gaande, al verlopen de hervormingen niet overal even snel. De
gevolgen van de Arabische opstanden voor de monarchieën van de Golfstaten zijn
getemperd door preventieve beleidsmaatregelen – subsidies en een uitbreiding van
de werkgelegenheid in de openbare sector – en door repressieve maatregelen, met
name in Bahrein en de oostelijke provincie van Saudi-Arabië. De GCC-landen blijven
een actieve rol vervullen in de diplomatie in het Midden-Oosten, soms in rivaliteit met
elkaar. Dit heeft bijgedragen tot de aanhoudende diplomatieke crisis tussen Qatar en
enkele andere GCC-landen, die Qatar ervan beschuldigen terroristen en sektarische
groeperingen (waaronder de Moslimbroederschap) te steunen, groepen te financieren
die banden hebben met Iran, de soevereiniteit van de buurlanden te schenden en aan
te zetten tot politieke meningsverschillen in buurlanden.
De EU hoopt haar politieke betrekkingen in de regio te ontwikkelen (onder meer door
middel van mensenrechtendialogen), maar de betrekkingen tussen de EU en de GCC
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zijn over het algemeen vooralsnog gebaseerd op economische en handelsbanden. De
handelsvolumes tussen beide partijen zijn in de loop der jaren gestaag gegroeid, met
een aanzienlijk handelsoverschot van de EU.
De EU en de GCC ondertekenden in 1988 een samenwerkingsovereenkomst. De
overeenkomst is bedoeld om de stabiliteit in een strategisch belangrijke regio te
versterken, de politieke en economische betrekkingen te bevorderen, de economische
en technische samenwerking uit te breiden en de samenwerking op het gebied van
energie, industrie, handel en diensten, landbouw, visserij, investeringen, wetenschap,
technologie en het milieu te intensiveren. De overeenkomst voorziet in jaarlijkse
gezamenlijke raden/ministeriële bijeenkomsten en gemengde samenwerkingscomités
op hoog ambtelijk niveau. Het voorziet niet in een parlementair orgaan. In
april 2016 kwam het gemengd samenwerkingscomité EU-GCC overeen om een meer
gestructureerde informele dialoog over handel en investeringen tot stand te brengen. In
juli 2016 volgde een Gezamenlijke Raad en ministeriële bijeenkomst tussen de EU en
de GCC. Als gevolg van de diplomatieke crisis die in juni 2017 uitbrak tussen Qatar en
de andere Golfstaten, hebben sindsdien geen vergaderingen meer plaatsgevonden.
De EU en de GCC zijn een gezamenlijk actieprogramma voor 2010-2013
overeengekomen, waarin zij een stappenplan hebben opgenomen voor nauwere
samenwerking op gebieden zoals informatie- en communicatietechnologie, nucleaire
veiligheid, schone energie, onderzoek en economische dialoog. De verlenging van dit
programma heeft echter vertraging opgelopen, voornamelijk omdat er onvoldoende
vooruitgang is geboekt op het gebied van handel. De onderhandelingen over een
vrijhandelsovereenkomst begonnen in 1990, maar liggen sinds 2008 stil, omdat de
problemen met betrekking tot douanerechten bij uitvoer een bron van onenigheid
bleven. Sinds 1 januari 2007 zijn middelen van het partnerschapsinstrument
(en de voorloper ervan, het financieringsinstrument voor de samenwerking met
geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen)
beschikbaar ter financiering van maatregelen om de samenwerkingsovereenkomst
tussen de EU en de GCC ten uitvoer te leggen. De GCC-landen komen ook in
aanmerking voor deelname aan het Erasmus Mundus-programma.
Rol van het Europees Parlement
Het Parlement heeft op 24 maart 2011 een resolutie aangenomen over de betrekkingen
van de Europese Unie met de Samenwerkingsraad van de Golf[1], waarin het oproept
tot een strategisch partnerschap met de GCC en zijn lidstaten. Dit standpunt werd
herhaald in de resolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2015 over de
veiligheidsuitdagingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor
politieke stabiliteit[2].
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met het Arabisch
Schiereiland houdt regelmatig interparlementaire vergaderingen met de adviesraden
uit de regio en houdt toezicht op de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU
en de GCC.

[1]PB C 247 E van 17.8.2012, blz. 1.
[2]PB C 265 van 11.8.2017, blz. 98.
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Het Parlement heeft de afgelopen jaren diverse resoluties aangenomen waarin het
specifiek zijn bezorgdheid uit over de mensenrechtensituatie in sommige GCC-
landen, waaronder Saudi-Arabië[3] en Bahrein[4], en over het feit dat de doodstraf
in Koeweit en Bahrein weer wordt toegepast[5]. Na de moord op journalist Jamal
Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul heeft het Parlement een resolutie[6]

aangenomen waarin het de moord veroordeelt en oproept tot een internationaal,
onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de verdwijning van Khashoggi en zijn
buitengerechtelijke executie en waarin het de Saudische autoriteiten ertoe aanspoort
alle mensenrechtenactivisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.
Het Parlement heeft diverse malen gepleit voor een EU-embargo op de uitvoer van
wapens naar Saudi-Arabië vanwege de ernstige beschuldigingen van schendingen van
het internationaal humanitair recht door dat land in Jemen[7].
De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Parlement werd in 2015
toegekend aan de Saudische blogger Raif Badawi.
B. Jemen
De betrekkingen tussen de EU en Jemen zijn gebaseerd op de in 1997
ondertekende samenwerkingsovereenkomst, die betrekking heeft op handel,
ontwikkelingssamenwerking, cultuur, communicatie en informatie, milieu en het beheer
van natuurlijke hulpbronnen, en politieke dialoog. In maart 2015 lanceerde een
Arabische militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië een offensief tegen
rebellen die de zittende Jemenitische president hadden afgezet. De EU steunt de
bemiddelingsinspanningen van de VN met het oog op een politieke oplossing van dit
conflict.
Op 18 februari 2019 heeft de Raad van de Europese Unie conclusies over
Jemen aangenomen waarin de inzet van de Unie voor de eenheid, soevereiniteit,
onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Jemen wordt bekrachtigd. De EU
steunt de “overeenkomst van Stockholm” die vertegenwoordigers van de Jemenitische
partijen onder auspiciën van de VN in december 2018 hebben bereikt, evenals het door
de VN geleide politieke proces om het conflict te beëindigen en verbetering van de
situatie in de regio te bevorderen.
De EU heeft haar steunmaatregelen geïntensiveerd in het licht van de dramatische
situatie in het land, waar meer dan 80 % van de bevolking is aangewezen op
humanitaire bijstand. Sinds 2015 heeft de EU in totaal 554 miljoen EUR aan
humanitaire hulp aan Jemen toegezegd. Dit vormt een aanvulling op de 318 miljoen
EUR aan langdurige steun die de EU tot dusver heeft verstrekt. Het totale bedrag aan
steun van de EU aan Jemen voor alle steungebieden is sinds 2015 opgelopen tot
meer dan 1 miljard EUR. Vanwege de groeiende bezorgdheid over de uitbraak van
COVID-19 in het door oorlog verscheurde land heeft de EU ook voor een totaal van

[3]PB C 449 van 23.12.2020, blz. 133; PB C 76 van 9.3.2020, blz. 142; en PB C 310 van 25.8.2016, blz. 29.
[4]PB C 101 van 16.3.2018, blz. 130; PB C 35 van 31.1.2018, blz. 42; PB C 265 van 11.8.2017, blz. 151; en PB C 316 van
30.8.2016, blz. 178.
[5]PB C 252 van 18.7.2018, blz. 192.
[6]PB C 345 van 16.10.2020, blz. 67.
[7]PB C 363 van 28.10.2020, blz. 36. PB C 337 van 20.9.2018, blz. 63.
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70 miljoen EUR noodmaatregelen gefinancierd om de gevolgen van de pandemie in
Jemen te beperken (9 september 2020).
De EU-delegatie bij de Republiek Jemen werkt momenteel vanuit Amman, Jordanië.
Rol van het Europees Parlement
Het Parlement heeft op 9 juli 2015, 25 februari 2016, 15 juni 2017 en 30 november 2017
en 4 oktober 2018 resoluties over de situatie in Jemen aangenomen[8] waarin het
zijn ernstige bezorgdheid over de alarmerende humanitaire en veiligheidssituatie
tot uiting brengt en ertoe oproept een daadwerkelijk staakt-het-vuren tot stand te
brengen. Op 13 september 2017 heeft het Parlement een resolutie over wapenuitvoer
aangenomen[9], waarin het betreurt dat militaire technologie die wordt uitgevoerd door
lidstaten, in het conflict in Jemen wordt gebruikt.
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met het Arabisch
Schiereiland is verantwoordelijk voor de betrekkingen met Jemen en moet de situatie
in het land monitoren.
C. Irak
De EU is al sinds de oorlog van 2003 een belangrijke verstrekker van hulp aan Irak. In
mei 2012 hebben de EU en Irak een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. Deze overeenkomst biedt een kader voor dialoog en samenwerking
op een aantal gebieden, waaronder politieke kwesties, terrorismebestrijding, handel,
mensenrechten, gezondheid, onderwijs en milieu. In het kader van de partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomst hielden de EU en Irak in januari 2014 voor het eerst
een zitting van hun Samenwerkingsraad. Een tweede zitting vond plaats op 18 oktober
2016. De Commissie heeft toegezegd om voor de periode 2014-2020 aan Irak een
bedrag van 75 miljoen EUR beschikbaar te stellen, bedoeld voor samenwerking op het
gebied van mensenrechten en de rechtsstaat, onderwijs en duurzame energie.
In januari 2018 heeft de EU een nieuwe strategie voor Irak aangenomen. De strategie
is gericht op blijvende humanitaire hulp aan het Iraakse volk en stabilisatie van de
gebieden die bevrijd zijn van Islamitische Staat (IS), waar drie miljoen ontheemde
Irakezen nog steeds niet naar huis kunnen terugkeren. De strategie heeft ook
betrekking op de inspanningen voor hervorming, wederopbouw en verzoening die Irak
op de langere termijn moet leveren om de vrede te consolideren en een verenigd,
democratisch land op te bouwen waarin alle burgers hun rechten ten volle kunnen
uitoefenen en in grotere welvaart kunnen leven.
Sinds 2014 heeft de EU meer dan een miljard EUR aan Irak verstrekt, waarvan 469
miljoen EUR aan humanitaire hulp voor ontheemde Irakezen en Syrische vluchtelingen
in Irak. In 2020 zijn extra middelen toegewezen om het lokale gezondheidszorgstelsel
te helpen het hoofd te bieden aan de COVID-19-pandemie.
Rol van het Europees Parlement

[8]PB C 265 van 11.8.2017, blz. 93; PB C 35 van 31.1.2018, blz. 142; PB C 331 van 18.9.2018, blz. 146; PB C 356 van
4.10.2018, blz. 104 en PB C 11 van 13.1.2020, blz. 44.
[9]PB C 337 van 20.9.2018, blz. 63.
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De afgelopen jaren heeft het Parlement diverse resoluties over de situatie in Irak
aangenomen[10], onder meer over het offensief van IS, geweld tegen vrouwen, de
vervolging van minderheden, de situatie in Noord-Irak/Mosul, massagraven, onderwijs,
vernieling van culturele locaties door IS en wapenuitvoer.
De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak
houdt regelmatig interparlementaire vergaderingen met de Iraakse Raad van
Vertegenwoordigers. De Sacharovprijs van het Parlement werd in 2016 toegekend aan
Nadia Murad Basee Taha en Lamiya Aji Bashar, die seksuele slavernij door IS in Irak
hebben overleefd en de spreekbuis zijn geworden van vrouwen die het slachtoffer zijn
van seksueel geweld door IS. Zij zijn pleitbezorgers voor de jezidi-gemeenschap in
Irak, een religieuze minderheid die het doelwit is geworden van een door IS-militanten
uitgevoerde genocide.
D. Iran
De belangrijkste prioriteit van de EU in de huidige betrekkingen met Iran is het
behoud van het JCPOA, het nucleaire akkoord met Iran, dat in juli 2015 in Wenen is
ondertekend. Het JCPOA is een essentieel onderdeel van het internationale systeem
voor nucleaire non-proliferatie. Het geeft de bevoegdheid aan de nucleaire waakhond
van de VN, de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), die de strengste
inspecties uitvoert in de geschiedenis van de nucleaire non-proliferatie. De IAEA neemt
de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het toezicht op de nakoming door Iran
van zijn verplichtingen in het kader van het JCPOA. In ruil voor de toezeggingen van
Iran re-integreert het JCPOA Iran in het mondiale systeem.
De terugtrekking van de VS uit het JCPOA in 2018 en de vaststelling van een beleid
van maximale druk hebben Iran ertoe gebracht op zijn toezeggingen in het kader van
de overeenkomst, die voorziet in een alomvattend en strikt systeem van inspecties en
toezicht door de IAEA, terug te komen. De EU, samen met de E3 (Duitsland, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk), Rusland en China werken aan het behoud van het JCPOA
en daarmee de toezeggingen van Iran.
Overeenkomstig het JCPOA is het wapenembargo ten aanzien van Iran op 18 oktober
2020 verstreken. Hoewel de EU bedenkingen had bij het verstrijken ervan, verwierp
zij de dreiging door de VS om alle VN-sancties opnieuw in te stellen (“snapback”).
De EU zal haar eigen wapenembargo tot 2023 handhaven. De EU-sancties houden
geen verband met het JCPOA, maar zijn gekoppeld aan mensenrechtenschendingen,
vijandige activiteiten tegen de EU en het lanceren van ballistische en kruisraketten.
De versoepeling van de sancties in ruil voor de naleving van het JCPOA heeft
de Iraanse bevolking tot dusver nog niet de verwachte economische voordelen
opgeleverd. Het instrument van de EU ter bevordering van de handel met Iran,
Instex, is niet in staat gebleken de ernstige gevolgen van de Amerikaanse sancties te
compenseren, die door de uitbraak van COVID-19 nog zijn verergerd en de positie van
de haviken hebben versterkt.

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

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.310.01.0035.01.NLD&toc=OJ:C:2016:310:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.224.01.0025.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2016%3A224%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.234.01.0025.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2016%3A234%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017IP0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017IP0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.289.01.0046.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2016%3A289%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.035.01.0077.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2018%3A035%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.316.01.0113.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2016%3A316%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1556787344540&uri=CELEX:52016IP0422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1556787344540&uri=CELEX:52016IP0422
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52016IP0507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.366.01.0151.01.NLD&toc=OJ:C:2017:366:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.346.01.0055.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2016%3A346%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.346.01.0055.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2016%3A346%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017IP0344


Eurofeiten - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl

De E3 komt sinds april 2021 bijeen omdat Iran en de VS weigeren rechtstreeks met
elkaar te spreken. De JCPOA-onderhandelingen in Wenen werden onderbroken na de
verkiezing van Ebrahim Raisi tot president in juni 2021. In juli 2021 waarschuwde de
IAEA dat Teheran voornemens was tot 20 % U-235 verrijkt uranium te gebruiken voor
de productie van brandstof voor de onderzoeksreactor van Teheran.
Aangezien Iran geen lid is van de Wereldhandelsorganisatie en er geen bilaterale
overeenkomst tussen de EU en Iran bestaat, is de handel tussen de twee onderworpen
aan de algemene invoerregeling van de EU. De EU is de op één na grootste
handelspartner van Iran, goed voor 12,3 % van de totale handel in goederen van het
land in 2020. Vóór de huidige sanctieregeling was de EU de grootste handelspartner
van Iran.
In 2020 heeft de EU 20 miljoen EUR aan humanitaire hulp toegewezen aan Iran als
een COVID-19-hulpmaatregel. In juli 2021 heeft de EU nog eens 15 miljoen EUR
toegewezen aan de meest kwetsbare groepen in Iran, waardoor de totale humanitaire
steun van de EU aan Iran sinds 2016 op meer dan 76 miljoen EUR uitkwam.
Op 21 februari 2020 werden er verkiezingen gehouden voor de wetgevende raad, de
Majlis. De haviken wonnen de verkiezingen en de schrijnende economische situatie
in Iran en het gebrek aan voordelen van het JCPOA hadden gevolgen voor de
presidentsverkiezingen van 18 juni 2021, die werden gewonnen door Ebrahim Raisi,
een conservatieve geestelijke en voormalig hoofd van de rechterlijke macht. Het
huidige kabinet, dat eind augustus 2021 door het Iraanse parlement werd bekrachtigd,
omvat een aantal ministers waarop internationale sancties van toepassing zijn.
De EU is zich volledig blijven inzetten voor het JCPOA en speelt nog steeds een
belangrijke rol bij het verbinden van alle partijen en het aanmoedigen van de partijen om
de overeenkomst na te leven. De VV/HV organiseerde in oktober 2021 een bijeenkomst
om met Iran de terugkeer naar de onderhandelingstafel in Wenen te bespreken.
In april 2021 kondigde Iran, als reactie op het assertieve standpunt van de EU inzake
mensenrechten, aan dat alle mensenrechtenbesprekingen en de samenwerking met de
EU op het gebied van terrorisme, drugs en vluchtelingen zouden worden opgeschort.
In januari 2022 heeft een Iraanse rechtbank de Iraanse mensenrechtenactivist
Narges Mohammadi veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en 70 zweepslagen.
Naar aanleiding van deze zaak heeft de EU in januari 2022 Iran opgeroepen het
internationaal recht na te leven.
De huidige al maanden lopende onderhandelingen in Wenen, die gebaseerd zijn op de
terugkeer van de VS naar het JCPOA en de terugkeer van Iran naar zijn verbintenissen
in het kader van de nucleaire overeenkomst, zijn vertraagd als gevolg van spanningen
met het Westen, en met name de VS, na de Russische invasie van Oekraïne in februari
2022. In september 2022 leken de onderhandelingen in een impasse te zijn geraakt.
Rol van het Europees Parlement
Het Europees Parlement is sterk betrokken bij de betrekkingen met Iran. De
Delegatie voor de betrekkingen met Iran werd in 2004 opgericht om een rechtstreeks
communicatiekanaal te hebben met de Majlis. Sinds 2015 speelt D-IR een cruciale
rol in het JCPOA en bij het samenbrengen van de EU en Iran. Sinds 2005
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hebben zeven interparlementaire vergaderingen plaatsgevonden, waarvan de laatste
in september 2018 in Brussel plaatsvond. Het Europees Parlement heeft altijd zijn
steun uitgesproken voor het streven van de EU naar een diplomatieke oplossing voor
het nucleaire programma van Iran. Het Europees Parlement is weliswaar een krachtig
pleitbezorger van het JCPOA en de recente betrekkingen van de EU met Iran, maar
houdt actief toezicht op de situatie met betrekking tot politieke tegenstanders, religieuze
minderheden, mensenrechtenactivisten, vrouwen en de lhbti-gemeenschap in Iran.
Bovendien verzet zij zich krachtig tegen de doodstraf, foltering, willekeurige processen,
politiegeweld en de detentie van politieke tegenstanders.
Het Europees Parlement betreurt ten zeerste de dood van Mahsa Amini, een jonge
Koerdische vrouw die op 16 september 2022 in politiehechtenis is overleden nadat
zij was gearresteerd omdat zij haar hijab niet correct zou hebben gedragen. In het
hele land vonden rellen en protesten plaats, met ten minste 50 gemelde doden en de
arrestatie van honderden demonstranten. (Het blokkeren van het internet door Iran
maakt het moeilijk om deze cijfers te bevestigen).
De relevante acties en resoluties van het Europees Parlement over Iran sinds 2019:
— 17 februari 2022: Resolutie van het Parlement over de doodstraf in Iran, waarin

wordt herhaald dat de EU onder alle omstandigheden groot tegenstander is van de
doodstraf en de regering van Iran wordt opgeroepen een onmiddellijk moratorium
in te stellen op de toepassing van de doodstraf;

— 9 augustus 2021: Negen EP-leden hebben een open brief geschreven en deze
naar de VV/HV gestuurd over het besluit van de EU om aanwezig te zijn bij de
inhuldiging van de onbuigzame nieuwe Iraanse president Ebrahim Raisi, waarin
zij uiting geven aan hun bezorgdheid en betreuren dat de Europese Dienst voor
extern optreden de inauguratie bijwoonde;

— 8 juli 2021: Resolutie van het Parlement over de detentie van de Iraans-Zweedse
arts Ahmadreza Djalali, met een oproep aan de nieuwe Iraanse regering om zijn
dreigende executie wegens vermeende spionage tegen te houden;

— 17 december 2020: Resolutie van het Parlement over de zaak van de winnaar van
de Sacharovprijs Nasrin Sotoudeh, een advocaat en mensenrechtenactivist die
gevangen werd gezet wegens het vertegenwoordigen van vrouwen en activisten
van de oppositie die werden vervolgd wegens het verwijderen van hun hoofddoek.
Het Parlement had op 13 december 2018 een soortgelijke resolutie aangenomen
waarin om haar vrijlating verzocht werd;

— 19 december 2019: Resolutie van het Parlement over de gewelddadige
onderdrukking van de protesten in Iran nadat de autoriteiten de brandstofprijzen
sterk hadden verhoogd om de gevolgen van de Amerikaanse sancties voor de
economie te compenseren. Verscheidene burgers en beveiligers werden gedood.
Het Parlement riep de autoriteiten op mensenrechtenactivisten vrij te laten en
veroordeelde de internetblokkade van Iran;

— 19 september 2019: Resolutie van het Parlement over verdedigers van
vrouwenrechten en gedetineerde personen met een dubbele Iraanse en EU-
nationaliteit. Het Parlement heeft op 31 mei 2018 een soortgelijke resolutie
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aangenomen over gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in
Iran;

— 14 maart 2019: Resolutie van het Parlement over de situatie van
mensenrechtenactivisten, journalisten en gewetensbezwaarden die werden
vastgehouden of veroordeeld wegens het uitoefenen van hun recht op vrijheid
van meningsuiting en vreedzame vergadering, toen het Iraanse Ministerie van
Inlichtingen en Veiligheid en andere diensten overgingen tot een ernstige repressie
van het maatschappelijk middenveld.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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