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KRAJE ZATOKI PERSKIEJ, IRAN, IRAK I JEMEN

UE zawarła umowy o współpracy z Radą Współpracy Państw Zatoki (regionalną
organizacją skupiającą Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman
i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz z Jemenem, a także umowę o partnerstwie
i współpracy z Irakiem. Obecnie UE nie utrzymuje stosunków umownych z Iranem
i nie ma własnej delegatury w Teheranie. Podstawą obecnych stosunków między UE
a Iranem jest utrzymanie Wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA lub
porozumienie jądrowe z Iranem), podpisanego w Wiedniu w lipcu 2015 r.

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne) Traktatu o Unii Europejskiej;

— Artykuły 206–207 (handel) i art. 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

A. Rada Współpracy Państw Zatoki (RWPZ)
RWPZ została założona w maju 1981 r. Obecnie grupa ta – nadal skupiająca
jej pierwotnych członków, tj. Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman
i Zjednoczone Emiraty Arabskie – jest głównym pośrednikiem w stosunkach UE
z tymi sześcioma państwami. Przy wielu okazjach UE i RWPZ przyjmowały wspólne
stanowisko w sprawie problemów na Bliskim Wschodzie.
Bogate w ropę kraje Zatoki Perskiej przechodzą istotne zmiany społeczno-
gospodarcze i polityczne, aczkolwiek reformy postępują w różnym tempie. Wpływ
rewolt w krajach arabskich na monarchie w Zatoce Perskiej został złagodzony
dzięki polityce prewencyjnej – dotacjom i zwiększeniu zatrudnienia w sektorze
publicznym – a także za pomocą środków represji, zwłaszcza w Bahrajnie i we
wschodniej prowincji Arabii Saudyjskiej. Państwa należące do RWPZ utrzymały
aktywną rolę w dyplomacji Bliskiego Wschodu, czasami rywalizując ze sobą w tej
dziedzinie. Przyczyniło się to do wybuchu aktualnego kryzysu dyplomatycznego
między Katarem i kilkoma innymi państwami RWPZ, które oskarżają Katar o wspieranie
grup terrorystycznych i wyznaniowych (w tym Bractwa Muzułmańskiego), finansowanie
grup powiązanych z Iranem, naruszanie suwerenności sąsiadów oraz nakłanianie do
sprzeciwu politycznego w krajach ościennych.
Chociaż UE ma nadzieję na rozwój stosunków politycznych w tym regionie, m.in.
w drodze dialogu o prawach człowieka, stosunki UE–RWPZ są w dużym stopniu
dyktowane więziami gospodarczymi i handlowymi. Na przestrzeni lat obroty handlowe
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między obiema stronami stale rosły, przy czym UE odnotowuje znaczną nadwyżkę
handlową.
W 1988 r. UE podpisała z RWPZ umowę o współpracy. Celem umowy jest wzmacnianie
stabilizacji w regionie, który ma strategiczne znaczenie, ułatwianie stosunków
politycznych i gospodarczych, poszerzanie współpracy gospodarczej i technicznej oraz
zacieśnianie współpracy w obszarach energii, przemysłu, handlu i usług, rolnictwa,
rybołówstwa, inwestycji, nauki, technologii i środowiska. Umowa przewiduje coroczne
posiedzenia wspólnych rad / posiedzenia ministerialne, a także wspólne komitety
ds. współpracy złożone z urzędników wyższego szczebla. Nie przewiduje natomiast
organu parlamentarnego. W kwietniu 2016 r. Wspólny Komitet Współpracy UE–RWPZ
uzgodnił, że ustanowiony zostanie bardziej zorganizowany nieformalny dialog na temat
handlu i inwestycji. Następnie w lipcu 2016 r. zorganizowano posiedzenie Wspólnej
Rady i posiedzenie ministerialne UE–RWPZ. Kryzys dyplomatyczny, który rozpoczął
się w czerwcu 2017 r. między Katarem a innymi krajami Zatoki Perskiej, uniemożliwił
organizację następnych posiedzeń.
UE i RWPZ uzgodniły wspólny program działań na lata 2010–2013, ustanawiając plan
bliższej współpracy w takich dziedzinach jak technologie informacyjno-komunikacyjne,
bezpieczeństwo jądrowe, czysta energia, badania i dialog gospodarczy. Odnowienie
tego programu zostało jednak odroczone, przede wszystkim z powodu braku postępów
w kwestiach związanych z handlem. W 1990 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie
umowy o wolnym handlu, lecz od 2008 r. są one w impasie z powodu spornej kwestii
ceł wywozowych. Od 1 stycznia 2007 r. na finansowanie działań służących wdrażaniu
umowy o współpracy UE–RWPZ dostępne są fundusze z Instrumentu Partnerstwa
(oraz jego poprzednika – Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami
i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim
Dochodzie). Kraje RWPZ korzystają także z programu Erasmus Mundus.
Rola Parlamentu Europejskiego
24 marca 2011 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie stosunków UE z RWPZ[1],
w której wezwał do nawiązania partnerstwa strategicznego z RWPZ i jej państwami
członkowskimi. Stanowisko to przedstawiono ponownie w rezolucji Parlamentu z dnia
9 lipca 2015 r. w sprawie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej i perspektyw na stabilność polityczną[2].
Delegacja Parlamentu do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego odbywa
regularne międzyparlamentarne posiedzenia z radami konsultacyjnymi z państw tego
regionu i monitoruje rozwój stosunków między UE a RWPZ.
W ostatnich latach Parlament przyjął rezolucje wyrażające szczególne zaniepokojenie
sytuacją w zakresie praw człowieka w niektórych krajach RWPZ, w tym w Arabii
Saudyjskiej[3] i Bahrajnie[4], oraz przywróceniem kary śmierci w Kuwejcie i Bahrajnie[5].
Po zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej

[1]Dz.U. C 247 E z 17.8.2012, s. 1.
[2]Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 98.
[3]Dz.U. C 449 z 23.12.2020, s. 133; Dz.U. C 76 z 9.3.2020, s. 142; i Dz.U. C 310 z 25.8.2016, s. 29.
[4]Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 130; Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 42; Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 151; i Dz.U. C 316 z 30.8.2016,
s. 178.
[5]Dz.U. C 252 z18.7.2018, s. 192.
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w Stambule Parlament przyjął rezolucję[6], w której potępił to morderstwo oraz
wezwał do wszczęcia międzynarodowego, niezależnego i bezstronnego dochodzenia
w sprawie zaginięcia i pozasądowego zabójstwa dziennikarza, a ponadto zaapelował
do władz saudyjskich o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich
obrońców praw człowieka.
Parlament wielokrotnie apelował o embargo UE na wywóz broni do Arabii Saudyjskiej
ze względu na wysuwane przeciwko temu krajowi poważne zarzuty naruszeń
międzynarodowego prawa humanitarnego w Jemenie[7].
W 2015 r. Parlament przyznał Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli saudyjskiemu
blogerowi Raifowi Badawiemu.
B. Jemen
Podstawą stosunków między UE a Jemenem jest umowa o współpracy z 1997 r.
obejmująca handel, współpracę na rzecz rozwoju, kulturę, komunikację i informację,
środowisko naturalne oraz gospodarowanie zasobami naturalnymi, a także dialog
polityczny. W marcu 2015 r. międzynarodowa koalicja pod przywództwem Arabii
Saudyjskiej rozpoczęła kampanię wojskową skierowaną przeciwko rebeliantom, którzy
zmusili do dymisji urzędującego prezydenta. UE wspiera prowadzoną przez ONZ
mediację pokojową zmierzającą do znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu.
18 lutego 2019 r. Rada UE przyjęła konkluzje w sprawie Jemenu, w których potwierdziła
swoje zaangażowanie na rzecz jedności, suwerenności, niezależności i integralności
terytorialnej tego kraju. UE popiera porozumienie sztokholmskie osiągnięte w grudniu
2018 r. między przedstawicielami stron w Jemenie pod auspicjami ONZ oraz
prowadzony pod egidą ONZ proces polityczny mający na celu zakończenie konfliktu
i tworzenie lepszego otoczenia regionalnego.
UE zwiększyła wsparcie, aby zaradzić dramatycznej sytuacji w tym kraju, gdzie ponad
80 % ludności potrzebuje pomocy humanitarnej. Od 2015 r. UE przekazała Jemenowi
pomoc humanitarną o łącznej wartości 554 mln EUR. Jest ona uzupełnieniem
dotychczasowej unijnej pomocy długoterminowej w wysokości 318 mln EUR. Całkowite
wsparcie UE dla Jemenu we wszystkich obszarach przekroczyło od 2015 r. 1 mld EUR.
Z powodu rosnących obaw związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19
w kraju ogarniętym wojną UE sfinansowała również środki nadzwyczajne, sięgające
łącznej kwoty 70 mln EUR (9 września 2020 r.), mające ograniczyć skutki pandemii
w Jemenie.
Delegatura UE w Republice Jemenu działa obecnie w Ammanie w Jordanii.
Rola Parlamentu Europejskiego
9 lipca 2015 r., 25 lutego 2016 r., 15 czerwca 2017 r., 30 listopada 2017 r.
oraz 4 października 2018 r.[8] Parlament przyjął rezolucje w sprawie Jemenu,
w których wyraził głębokie zaniepokojenie alarmującą sytuacją humanitarną i stanem
bezpieczeństwa w tym kraju oraz wezwał do skutecznego wprowadzenia w życie

[6]Dz.U. C 345 z 16.10.2020, s. 67.
[7]Dz.U. C 363 z 28.10.2020, s. 36; Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 63.
[8]Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93; Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 142; Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 146; Dz.U. C 356 z 4.10.2018,
s. 104 i Dz.U. C 11 z 13.1.2020, s. 44.
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zawieszenia broni. 13 września 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wywozu
broni[9], w której ubolewał nad faktem, że technologia wojskowa eksportowana przez
państwa członkowskie jest wykorzystywana w konflikcie toczącym się w Jemenie.
Za stosunki z Jemenem i za monitorowanie sytuacji w tym kraju odpowiada Delegacja
Parlamentu do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego.
C. Irak
Od wojny w 2003 r. UE jest jednym z głównych dostawców pomocy dla Iraku. W maju
2012 r. UE i Irak podpisały umowę o partnerstwie i współpracy. Ustanawia ona ramy
dialogu i współpracy w wielu dziedzinach, obejmujących kwestie polityczne, walkę
z terroryzmem, handel, prawa człowieka, zdrowie, edukację i środowisko naturalne.
Na podstawie umowy o partnerstwie i współpracy w styczniu 2014 r. po raz pierwszy
w historii obradowała Rada Współpracy UE–Irak. Drugie posiedzenie odbyło się 18
października 2016 r. Komisja zobowiązała się do przekazania Irakowi 75 mln EUR
w okresie 2014-2020 z przeznaczeniem na współpracę w obszarach praw człowieka
i praworządności, edukacji i zrównoważonej energii.
W styczniu 2018 r. UE przyjęła nową strategię na rzecz Iraku. Skoncentrowano się
w niej na zapewnieniu ludności Iraku stałej unijnej pomocy humanitarnej oraz ułatwieniu
stabilizacji na obszarach wyzwolonych spod kontroli Państwa Islamskiego (IS), gdyż
trzy miliony przesiedlonych Irakijczyków nadal nie mogą powrócić do swoich domów.
Celem strategii jest również podjęcie w perspektywie długoterminowej działań na rzecz
reform, odbudowy i pojednania. Są one niezbędne do tego, aby można było utrwalić
pokój w Iraku i stworzyć zjednoczony i demokratyczny kraj, gdzie wszyscy obywatele
mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw i cieszyć się większym dobrobytem.
Od 2014 r. UE przekazała Irakowi ponad 1 mld EUR, w tym 469 mln EUR na pomoc
humanitarną dla przesiedlonych Irakijczyków i syryjskich uchodźców na terytorium
Iraku. W 2020 r. przydzielono dodatkowe środki finansowe, aby wspomóc lokalny
system opieki zdrowotnej w radzeniu sobie z pandemią COVID-19.
Rola Parlamentu Europejskiego
W ostatnich latach Parlament przyjął różne rezolucje w sprawie sytuacji w Iraku[10],
w tym w sprawie ofensywy IS, przemocy uwarunkowanej płcią, prześladowania
mniejszości, sytuacji w północnym Iraku i Mosulu, zbiorowych grobów, edukacji,
niszczenia zabytków kultury przez IS oraz wywozu broni.
Delegacja Parlamentu do spraw stosunków z Irakiem odbywa międzyparlamentarne
posiedzenia z iracką Radą Reprezentantów. W 2016 r. Nagrodę im. Sacharowa
Parlamentu Europejskiego przyznano Nadii Murad Basee Taha i Lamiyi Aji Bashar,
które przetrwały niewolę seksualną IS w Iraku, a następnie stały się rzeczniczkami
kobiet dotkniętych przemocą seksualną tego ugrupowania. Angażują się one publicznie
na rzecz społeczności jazydzkiej w Iraku – mniejszości religijnej, wobec której
bojownicy IS dopuszczają się ludobójstwa.

[9]Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 63.
[10]Dz.U. C 310 z 25.8.2016, s. 35; Dz.U. C 224 z 21.6.2016, s. 25; Dz.U. C 234 z 28.6.2016, s. 25; Dz.U. C 334 z 19.9.2018,
s. 69; Dz.U. C 289 z 9.8.2016, s. 46; Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 77; Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 113; Dz.U. C 215 z 19.6.2018,
s. 194; Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 117; Dz.U. C 366 z 27.10.2017, s. 151; Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 55 i Dz.U. C 337 z
20.9.2018, s. 63.
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D. Iran
Głównym priorytetem UE w obecnych stosunkach z Iranem jest utrzymanie Wspólnego
kompleksowego planu działania (JCPOA lub porozumienie jądrowe z Iranem),
podpisanego w Wiedniu w lipcu 2015 r. JCPOA jest kluczowym elementem
międzynarodowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Porozumienie to
uprawnia Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), która jest strażnikiem
bezpieczeństwa jądrowego z ramienia ONZ, do przeprowadzania najsurowszych
kontroli w historii nierozprzestrzeniania broni jądrowej. MAEA przyjmuje pełną
odpowiedzialność za monitorowanie, czy Iran nadal wypełnia zobowiązania wynikające
z JCPOA. W zamian za wypełnienie zobowiązań Iran zostaje ponownie włączony do
globalnego systemu na mocy JCPOA.
Wycofanie się USA z JCPOA w 2018 r. i przyjęcie polityki wywierania maksymalnej
presji sprawiły, że Iran ograniczył swoje zobowiązania wynikające z umowy, która
ustanawia kompleksowy i ścisły system monitorowania i inspekcji prowadzonych przez
MAEA. UE wraz z E3 (Niemcy, Francja i Zjednoczone Królestwo), Rosją i Chinami
starają się utrzymać JCPOA, a tym samym zobowiązania Iranu.
Zgodnie z JCPOA 18 października 2020 r. wygasło embargo na sprzedaż broni do
Iranu. Choć UE wyraziła zastrzeżenia co do jego wygaśnięcia, odrzuciła jednak groźbę
przywrócenia przez USA wszystkich sankcji ONZ (przywrócenia wcześniejszych
warunków). UE utrzyma embargo na broń do 2023 r. Sankcje UE nie wynikają
z JCPOA, lecz są związane z łamaniem praw człowieka, z wrogimi działaniami
przeciwko UE oraz z wystrzeleniem pocisków balistycznych i manewrujących.
Ludność Iranu nie odczuła jak dotąd korzyści gospodarczych, jakie mogłoby przynieść
złagodzenie sankcji w zamian za przestrzeganie JCPOA. Unijny instrument wsparcia
wymiany handlowej z Iranem, INSTEX, nie zdołał zrekompensować dotkliwego wpływu
amerykańskich sankcji, który jeszcze bardziej nasilił się z powodu pandemii COVID-19.
Sytuacja ta doprowadziła do wzmocnienia pozycji zwolenników twardego kursu.
Grupa E3 spotyka się od kwietnia 2021 r., ponieważ Iran i USA odmawiają
bezpośrednich rozmów. Negocjacje w sprawie JCPOA w Wiedniu przerwano po
wyborze na prezydenta Ebrahima Raisiego w czerwcu 2021 r. W lipcu 2021 r. MAEA
ostrzegła, że Teheran zamierza wykorzystać uran wzbogacony do 20 % U-235 w
produkcji paliwa do reaktora badawczego w Teheranie.
Ponieważ Iran nie jest członkiem Światowej Organizacji Handlu, a między UE a
Iranem nie zawarto żadnego dwustronnego porozumienia, handel między tymi dwoma
państwami podlega ogólnemu unijnemu systemowi przywozu. UE jest drugim co do
wielkości partnerem handlowym Iranu, a jej udział w całkowitym handlu towarami z tym
krajem w 2020 r. wyniósł 12,3 %. Przed wprowadzeniem obecnego systemu sankcji
UE była największym partnerem handlowym Iranu.
W 2020 r. UE przeznaczyła 20 mln EUR na pomoc humanitarną dla Iranu w ramach
walki z COVID-19. W lipcu 2021 r. UE przeznaczyła kolejne 15 mln EUR na rzecz
najbardziej narażonych grup w Iranie, co oznacza, że ogólne wsparcie humanitarne
UE dla Iranu od 2016 r. przekroczyło 76 mln EUR.
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21 lutego 2020 r. odbyły się wybory do Madżlisu (Rady Reprezentantów). Wybory
wygrali zwolennicy twardego kursu, a tragiczna sytuacja gospodarcza w Iranie
oraz brak korzyści płynących z JCPOA miały wpływ na wybory prezydenckie z
18 czerwca 2021 r., które wygrał Ebrahim Raisi, konserwatywny duchowny i były
zwierzchnik sądownictwa. W skład obecnego gabinetu, zatwierdzonego przez irański
parlament pod koniec sierpnia 2021 r., weszło kilku ministrów objętych sankcjami
międzynarodowymi.
UE pozostaje w pełni zaangażowana w realizację JCPOA i nadal odgrywa ważną rolę
w łączeniu wszystkich stron i zachęcaniu ich do przestrzegania tego porozumienia.
W październiku 2021 r. wiceprzewodniczący / wysoki przedstawiciel był gospodarzem
posiedzenia mającego na celu omówienie z Iranem powrotu do negocjacji w Wiedniu.
W kwietniu 2021 r., w odpowiedzi na asertywne stanowisko UE w sprawie praw
człowieka, Iran ogłosił zawieszenie wszystkich rozmów dotyczących praw człowieka i
współpracy z UE w dziedzinie terroryzmu, narkotyków i uchodźców. W styczniu 2022
r. irański sąd skazał irańskiego obrońcę praw człowieka Nargesa Mohammadiego na
karę ośmiu lat pozbawienia wolności i 70 batów. W styczniu 2022 r., w następstwie tej
sprawy, UE wezwała Iran do przestrzegania prawa międzynarodowego.
Prowadzone od miesięcy negocjacje w Wiedniu, których podstawą jest powrót
Stanów Zjednoczonych do JCPOA i powrót Iranu do jego zobowiązań wynikających z
porozumienia jądrowego, zwolniły z powodu napięć z Zachodem, w szczególności ze
Stanami Zjednoczonymi, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Wydaje się,
że do września 2022 r. negocjacje utknęły w martwym punkcie.
Rola Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski jest mocno zaangażowany w stosunki z Iranem. W 2004
r. ustanowił Delegację do spraw Stosunków z Iranem w celu zapewnienia
bezpośredniego kanału komunikacji z Madżlisem. Od 2015 r. delegacja ta odgrywa
kluczową rolę w realizacji JCPOA oraz w zbliżaniu UE i Iranu. Od 2005 r. odbyło się
siedem posiedzeń międzyparlamentarnych, z których ostatnie odbyło się we wrześniu
2018 r. w Brukseli. Parlament Europejski zawsze popierał zaangażowanie UE na rzecz
dyplomatycznego rozwiązania kwestii irańskiego programu jądrowego. Parlament
Europejski, będąc zdecydowanym orędownikiem JCPOA i niedawnych stosunków
UE z Iranem, aktywnie monitoruje sytuację dotyczącą przeciwników politycznych,
mniejszości religijnych, obrońców praw człowieka, kobiet i społeczności LGTBI w
Iranie. Ponadto zdecydowanie sprzeciwia się karze śmierci, torturom, arbitralnym
procesom, brutalności policji i aresztowaniu przeciwników politycznych.
Parlament Europejski wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci Mahsy Amini,
młodej Kurdyjki, która zmarła w areszcie policyjnym 16 września 2022 r. po
aresztowaniu za rzekomo niepoprawne noszenie hidżabu. W całym kraju miały miejsce
zamieszki i protesty, w wyniku których odnotowano co najmniej 50 ofiar śmiertelnych
i aresztowano setki demonstrantów (brak dostępu do internetu w Iranie utrudnia
potwierdzenie tych danych).
Parlament Europejski podjął od 2019 r. następujące działania i przyjął następujące
rezolucje w sprawie Iranu:
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— 17 lutego 2022 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kary śmierci
w Iranie, w której ponownie wyraził zdecydowany sprzeciw UE wobec kary
śmierci we wszystkich okolicznościach i wezwał rząd Iranu do natychmiastowego
wprowadzenia moratorium na stosowanie kary śmierci;

— 9 sierpnia 2021 r.: Dziewięciu posłów do PE napisało i wysłało do
wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela list otwarty w sprawie
decyzji UE o udziale w zaprzysiężeniu nowego prezydenta Iranu Ebrahima
Raisiego, będącego zwolennikiem twardego podejścia, wyrażając zaniepokojenie
i ubolewając, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych wzięła udział w tej
ceremonii;

— 8 lipca 2021 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aresztowania
obywatela Szwecji i Iranu dr. Ahmadrezy Dżalalego, w której wezwał nową
administrację Iranu do wstrzymania jego zbliżającej się egzekucji za rzekome
szpiegostwo;

— 17 grudnia 2020 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie laureatki
Nagrody im. Sacharowa Nasrin Sotude, prawniczki i działaczki na rzecz praw
człowieka uwięzionej za reprezentowanie kobiet i działaczek opozycji ściganych
za ściągnięcie chust zakrywających głowę. Parlament przyjął podobną rezolucję
13 grudnia 2018 r., domagając się jej uwolnienia;

— 19 grudnia 2019 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie brutalnego
stłumienia protestów w Iranie po podniesieniu cen paliwa przez władze w
celu zrównoważenia skutków amerykańskich sankcji dla gospodarki. Zginęło
kilku cywilów i członków służb bezpieczeństwa. Parlament wezwał władze do
uwolnienia obrońców praw człowieka i potępił zablokowanie przez Iran dostępu
do internetu;

— 19 września 2019 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obrońców
praw kobiet i uwięzionych obywateli UE posiadających podwójne obywatelstwo.
Parlament przyjął podobną rezolucję 31 maja 2018 r. w sprawie uwięzienia osób
posiadających podwójne – unijne i irańskie – obywatelstwo;

— 14 marca 2019 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obrońców praw
człowieka, dziennikarzy i więźniów sumienia, którzy zostali zatrzymani lub skazani
za korzystanie z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i pokojowego
zgromadzania się, w czasie gdy irańskie Ministerstwo Wywiadu i inne organy
stosowały represje wobec społeczeństwa obywatelskiego.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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