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Rezoluția parlamentului European referitoare la reprimarea violentă a recentelor 
proteste din Iran
(2019/2993(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran, în special cea din 19 
septembrie 2019 referitoare la Iran, în special situația apărătorilor drepturilor femeilor și 
a deținuților cu dublă cetățenie UE-iraniană1, cea din 14 martie 2019 referitoare la Iran, 
în special la cazul apărătorilor drepturilor omului2, cea din 13 decembrie 2018 
referitoare la Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh3, cea din 31 mai 2018 referitoare 
la situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană4, cea din 3 aprilie 2014 
referitoare la strategia UE privind Iranul5, cea din 8 octombrie 2015 referitoare la 
pedeapsa cu moartea6 și cea din 25 octombrie 2016 referitoare la strategia UE față de 
Iran în urma încheierii acordului nuclear7,

– având în vedere declarația din 8 decembrie 2019 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Josep 
Borrell Fontelles, în numele UE, privind protestele recente din Iran,

– având în vedere declarația din 21 noiembrie 2019 a purtătorului de cuvânt al VP/ÎR 
privind evenimentele din Iran,

– având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura și libertatea de 
exprimare,

– având în vedere orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

– având în vedere raportul prezentat la 30 ianuarie 2019 de raportorul special al ONU 
pentru situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran,

– având în vedere Raportul Secretarului General al ONU din 8 februarie 2019 cu privire 
la situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran,

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1 Texte adoptate, P9_TA(2019)0019.
2 Texte adoptate, P8_TA(2019)0204.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0525.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0231.
5 JO C 408, 30.11.2017, p. 39.
6 JO C 349, 17.10.2017, p. 41.
7 JO C 215, 19.6.2018, p. 86.



RE\1195343RO.docx 3/5 PE643.444v01-00

RO

A. întrucât, după ce a fost anunțată o creștere cu 50% a prețurilor la carburanți, la 15 
noiembrie s-au declanșat proteste în peste 100 de locuri pe întregul teritoriu iranian; 
întrucât aceste proteste au fost reprimate în mod violent de către forțele de securitate 
iraniene, care au utilizat o forță excesivă; întrucât, potrivit unor relatări ale societății 
civile, forțele de securitate iraniene au deschis focul cu gloanțe reale asupra 
protestatarilor neînarmați, care nu prezentau niciun pericol iminent;

B. întrucât, potrivit organizației Amnesty International, în timpul protestelor din Iran au 
fost ucise cel puțin 304 persoane, inclusiv copii, și au fost arestați mii de protestatari, 
precum și jurnaliști, apărători ai drepturilor omului și studenți; întrucât forțele de 
securitate iraniene continuă să efectueze razii pentru a aresta persoane care au legături 
directe sau indirecte cu protestele; întrucât autoritățile iraniene nu au anunțat numărul 
oficial al victimelor;

C. întrucât la 16 noiembrie autoritățile iraniene au întrerupt aproape în totalitate accesul la 
comunicațiile prin internet, privând astfel populația de pe teritoriul Iranului de aproape 
orice mijloc de comunicare online și blocând orice flux informațional cu privire la 
acțiunile de reprimare brutală; întrucât închiderea comunicațiilor pe internet constituie o 
încălcare a dreptului fundamental de acces la informații;

D. întrucât mulți dintre deținuți sunt în continuare considerați răpiți sau deținuți în mod 
arbitrar, refuzându-li-se accesul la un avocat ales de ei înșiși; întrucât, potrivit relatărilor 
societății civile, unii dintre deținuți au fost torturați și au fost supuși la alte forme de 
maltratare;

E. întrucât protestele recente au legătură cu majorarea prețurilor la carburanți, care a fost 
necesară, potrivit autorităților iraniene, din cauza efectelor negative pe care le-au avut 
asupra resurselor țării sancțiunile aplicate de SUA; întrucât, potrivit Raportorului 
special al ONU pentru studierea impactului negativ al măsurilor coercitive unilaterale 
asupra exercitării drepturilor omului, utilizarea sancțiunilor economice în scopuri 
politice constituie o încălcare a drepturilor omului și a normelor privind 
comportamentul la nivel internațional, iar aplicarea extrateritorială a sancțiunilor 
unilaterale contravine în mod clar dreptului internațional;

F. întrucât guvernul iranian a întreprins în ultimele luni acțiuni brutale de reprimare a 
dreptului la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, inclusiv prin 
punerea în închisoare, în baza unor acuzații false legate de securitatea națională, a 
persoanelor pașnice care criticau acțiunile guvernului;

G. întrucât există numeroase relatări privind condițiile inumane și degradante din închisori 
și lipsa unui acces adecvat la asistență medicală în timpul detenției, cu scopul de a 
intimida, a pedepsi sau a constrânge deținuții, încălcându-se astfel regulile standard 
minime ale ONU privind tratamentul deținuților; întrucât, potrivit relatărilor societății 
civile, deținuții Ministerului de Informații și cei ai Gărzilor Revoluționare sunt supuși în 
mod constant la izolare de lungă durată, ceea ce constituie un act de tortură;

H. întrucât nu există mecanisme independente pentru a asigura răspunderea în cadrul 
sistemului judecătoresc, fiind valabile în continuare preocupările privind politizarea 
judecătorilor, mai ales a celor care se află în fruntea curților revoluționare; întrucât, 
pentru a reduce la tăcere apărătorii drepturilor omului, se recurge la hărțuire judiciară;
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I. întrucât UE a adoptat măsuri restrictive ca răspuns la încălcările drepturilor omului, 
inclusiv înghețarea activelor și interdicția de acordare a vizelor în cazul unor persoane și 
entități răspunzătoare de încălcări grave ale drepturilor omului, precum și interzicerea 
exporturilor în Iran de echipamente care ar putea fi folosite în scopul represiunii interne 
și pentru monitorizarea telecomunicațiilor; întrucât aceste măsuri sunt actualizate 
periodic și rămân în vigoare,

1. condamnă cât se poate de aspru reprimarea continuă a protestelor; îndeamnă autoritățile 
iraniene să respecte dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică 
și să exercite o reținere maximă în raport cu protestele, în conformitate cu normele și 
standardele internaționale aplicabile; insistă ca autoritățile iraniene să respecte în 
totalitate Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Iranul este 
parte;

2. invită autoritățile iraniene să elibereze fără întârziere și necondiționat protestatarii, 
precum și apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii care se află în prezent în detenție; 
îndeamnă autoritățile iraniene să asigure desfășurarea unei anchete prompte, imparțiale 
și independente cu privire la încălcările drepturilor omului comise de la începutul 
protestelor, inclusiv cu privire la acuzațiile de maltratare în timpul detenției, iar 
persoanele responsabile să fie trase la răspundere;

3. condamnă decizia autorităților iraniene de a bloca accesul prin internet la rețelele 
mondiale, ceea ce a împiedicat locuitorii Iranului să comunice și să se bucure de libera 
circulație a informațiilor; subliniază că astfel de acțiuni reprezintă o încălcare clară a 
libertății de exprimare;

4. invită autoritățile iraniene să asigure dreptul tuturor deținuților la respectarea garanțiilor 
procedurale și la un proces echitabil, inclusiv dreptul de a fi reprezentați de avocați aleși 
ei înșiși;

5. insistă ca autoritățile iraniene să garanteze siguranța, precum și integritatea fizică și 
bunăstarea psihologică a tuturor deținuților și să le asigure acestora îngrijirile medicale 
necesare; invită autoritățile iraniene să investigheze toate acuzațiile de maltratare în 
detenție și să îi aducă pe autori în fața justiției;

6. insistă din nou asupra importanței înființării rapide în Teheran a unei delegații a UE, 
ceea ce, printre altele, ar îmbunătăți capacitatea UE de a monitoriza la fața locului 
situația drepturilor omului și de a interacționa cu omologii săi iranieni și cu societatea 
civilă locală;

7. invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să mențină în continuare 
problema drepturilor omului în dialogul la nivel înalt dintre UE și Iran;

8. invită UE și statele sale membre să solicite de urgență organizarea unei sesiuni speciale 
a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, pentru a asigura o monitorizare 
corespunzătoare a reprimării demonstrațiilor de către autoritățile iraniene și pentru a 
propune, în cadrul aceleiași sesiuni, desfășurarea unei anchete independente privind 
acuzațiile referitoare la încălcări grave ale drepturilor omului, concluziile și 
recomandările urmând să fie transmise Consiliului pentru Drepturile Omului;
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9. invită autoritățile iraniene să emită o invitație permanentă pentru toate structurile din 
cadrul procedurilor speciale ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și să dea 
dovadă de cooperare activă; îndeamnă autoritățile iraniene să depună toate eforturile 
necesare pentru a asigura accesul în Iran al Raportorului special al ONU pentru situația 
drepturilor omului din Republica Islamică Iran;

10. își reiterează sprijinul deplin față de laureații Premiului Saharov Nasrin Sotoudeh și 
Jafar Panahi; își exprimă regretul cu privire la faptul că Nasrin Sotoudeh se află încă în 
detenție, fiind condamnată la 33 de ani de închisoare și la 148 de lovituri de bici, și 
insistă să fie eliberată imediat și necondiționat; invită autoritățile iraniene să anuleze 
interdicția de călătorie aplicată lui Jafar Panahi din 2010;

11. denunță efectul sancțiunilor secundare aplicate de SUA și insistă asupra faptului că 
efectele extrateritoriale ale sancțiunilor contravin dreptului internațional; invită VP/ÎR 
să demareze o inițiativă transversală pentru a analiza diverse modalități de reducere a 
vulnerabilității UE în fața sancțiunilor secundare aplicate de țări terțe;

12. își reiterează sprijinul deplin față de Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), în 
pofida încălcărilor grave ale drepturilor omului care au avut loc în ultimele săptămâni, 
deoarece acesta constituie un element esențial pentru stoparea proliferării nucleare, 
realizarea unei stabilități regionale și întărirea păcii la nivel internațional; își exprimă 
regretul cu privire la recentele anunțuri privind reluarea de către Iran a activităților de 
îmbogățire a uraniului; invită Iranul să anuleze toate măsurile care contravin JCPOA și 
îndeamnă toate părțile să respecte integral toate prevederile acordului, inclusiv în ceea 
ce privește asigurarea efectivă a beneficiilor economice prevăzute în acord;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Adunării 
Consultative Islamice, Guvernului Republicii Islamice Iran și Biroului Ghidului Suprem 
al Republicii Islamice Iran.


