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 Fa. billi l-aëëess għall-internet fl-Iran 

huwa soāāett għal ëensura u monitoraāā 

tal-utenti; 

Or. en 
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 Ga. billi l-istampa u l-midja tal-Iran 

mhumiex ħielsa u gazzetti, āurnalisti u 

bloggers spiss jiāu ëëensurati, intimidati 

jew imħarrka; 

Or. en 
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14. Jilqa' l-ħelsien ta' bosta priāunieri ta' 
kuxjenza fl-Iran, fosthom Nasrin Sotoudeh, 
avukat tad-drittijiet tal-bniedem u rebbieħa 
tal-Premju Sakharov, u jitlob lill-
awtoritajiet Iranjani biex jeħilsu lid-
difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem li 
jinsabu l-ħabs, il-priāunieri politiëi, it-
tejdjunjinisti u l-attivisti tax-xogħol, u 
dawk kollha li āew miŜmuma priāunieri 
wara l-elezzjoni presidenzjali tal-2009; 
jinnota b’interess l-inizjattiva tal-President 
Hassan Rouhani biex jifformula Karta tad-
Drittijiet taë-êittadini; madankollu, 
jesprimi tħassib kbir kontinwu rigward is-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-
Iran, b'mod partikolari l-allegazzjonijiet 
mifruxa ta' tortura, proëessi mhux āusti – 
inkluŜ għall-avukati u għad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem – u impunità għall-
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; 
jesprimi allarm fir-rigward tal-għadd kbir 
ta' eŜekuzzjonijiet fl-2013 u l-2014, inkluŜ 
ta' minorenni; jinnota li l-biëëa l-kbira tal-
eŜekuzzjonijiet fl-2013 seħħew fl-aħħar 
ħames xhur tas-sena; jikkundanna r-
restrizzjonijiet imposti fuq il-libertà ta' 
informazzjoni, il-libertà ta' assoëjazzjoni, 
il-libertà ta' espressjoni, il-libertà tal-
għaqda, il-libertà tar-reliājon, il-libertà 
akkademika, il-libertà tal-edukazzjoni u l-
libertà ta' moviment, kif ukoll ir-ripressjoni 

14. Jilqa' l-ħelsien ta' bosta priāunieri ta' 
kuxjenza fl-Iran, fosthom Nasrin Sotoudeh, 
avukat tad-drittijiet tal-bniedem u rebbieħa 
tal-Premju Sakharov, u jitlob lill-
awtoritajiet Iranjani biex jeħilsu lid-
difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem li 
jinsabu l-ħabs, il-priāunieri politiëi, it-
tejdjunjinisti u l-attivisti tax-xogħol, u 
dawk kollha li āew miŜmuma priāunieri 
wara l-elezzjoni presidenzjali tal-2009; 
jinnota b’interess l-inizjattiva tal-President 
Hassan Rouhani biex jifformula Karta tad-
Drittijiet taë-êittadini; madankollu, 
jesprimi tħassib kbir kontinwu rigward is-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-
Iran, b'mod partikolari l-allegazzjonijiet 
mifruxa ta' tortura, proëessi mhux āusti – 
inkluŜ għall-avukati u għad-difensuri tad-
drittijiet tal-bniedem – u impunità għall-
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; 
jesprimi allarm fir-rigward tal-għadd kbir 
ta' eŜekuzzjonijiet fl-2013 u l-2014, inkluŜ 
ta' minorenni; jinnota li l-biëëa l-kbira tal-
eŜekuzzjonijiet fl-2013 seħħew fl-aħħar 
ħames xhur tas-sena; jikkundanna r-
restrizzjonijiet imposti fuq il-libertà ta' 
informazzjoni, il-libertà tal-istampa u tal-
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u d-diskriminazzjoni abbaŜi tar-reliājon, it-
twemmin, l-etniëità, il-āeneru jew l-
orjentazzjoni sesswali li baqgħu jippersistu, 
fost l-oħrajn kontra l-komunità tal-Baha'i, 
l-Insara, l-apostati u dawk li kkonvertew; 

internet miftuħ, il-libertà tal-edukazzjoni u 
l-libertà ta' moviment, kif ukoll ir-
ripressjoni u d-diskriminazzjoni abbaŜi tar-
reliājon, it-twemmin, l-etniëità, il-āeneru 
jew l-orjentazzjoni sesswali li baqgħu 
jippersistu, inter alia kontra l-komunità tal-
Baha'i, l-Insara, l-apostati u dawk li 
kkonvertew; 

Or. en 

 
 


