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Eiropas Parlamenta rezolūcija par neseno protestu vardarbīgo apspiešanu Irānā
(2019/2993(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irānu, jo īpaši 2019. gada 19. septembra 
rezolūciju par Irānu, jo īpaši sieviešu tiesību aizstāvju un apcietināto ES dubultpilsoņu 
stāvokli1, 2019. gada 14. marta rezolūciju par Irānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju 
lietu2, 2018. gada 13. decembra rezolūciju par Irānu, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lietu3, 
2018. gada 31. maija rezolūciju par ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvokli 
Irānā4, 2014. gada 3. aprīļa rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu5, 2015. gada 8. 
oktobra rezolūciju par nāvessodu6 un 2016. gada 25. oktobra rezolūciju par ES 
stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā7,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) Josep Borrell Fontelles 2019. gada 8. decembra 
deklarāciju ES vārdā par nesenajiem protestiem Irānā,

– ņemot vērā PV/AP runaspersonas 2019. gada 21. novembra paziņojumu par notikumu 
attīstību Irānā,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu, spīdzināšanu un vārda brīvību,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2019. gada 30. janvāra ziņojumu par cilvēktiesību 
stāvokli Irānas Islāma Republikā,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2019. gada 8. februāra ziņojumu par 
cilvēktiesību stāvokli Irānas Islāma Republikā,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā 15. novembrī pēc paziņojuma par degvielas cenas paaugstināšanu par 50 % sākās 
protesti vairāk nekā 100 vietās visā Irānā; tā kā šie protesti tika vardarbīgi apspiesti un 
Irānas drošības spēki pārmērīgi izmantoja spēku; tā kā saskaņā ar pilsoniskās 
sabiedrības ziņojumiem Irānas drošības spēki atklāja uguni pret neapbruņotiem 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0019.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0204.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0525.
4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0231.
5 OV C 408, 30.11.2017., 39. lpp.
6 OV C 349, 17.10.2017., 41. lpp.
7 OV C 215, 19.6.2018., 86. lpp.
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protestētājiem, kuri neradīja nekādus tiešus draudus, un, iespējams, šāva, lai nogalinātu;

B. tā kā saskaņā ar organizācijas Amnesty International sniegto informāciju protestu laikā 
Irānā ir nogalināti vismaz 304 cilvēki, tostarp bērni, un tūkstošiem protestētāju, kā arī 
žurnālisti, cilvēktiesību aizstāvji un studenti ir arestēti; tā kā Irānas drošības spēki 
joprojām veic reidus, lai arestētu cilvēkus, kuriem ir tieša vai netieša saikne ar 
protestiem; tā kā Irānas iestādes nav paziņojušas oficiālo bojā gājušo skaitu;

C. tā kā 16. novembrī Irānas iestādes teju pilnībā slēdza interneta sakarus, pārtraucot 
gandrīz jebkādu tiešsaistes sakaru līdzekļu pieejamību cilvēkiem Irānā un novēršot 
jebkādu informācijas plūsmu saistībā ar nežēlīgo apspiešanu; tā kā interneta saziņas 
pārtraukšana ir pamattiesību uz piekļuvi informācijai pārkāpums;

D. tā kā daudzi aizturētie joprojām ir piespiedu kārtā pazuduši vai ir patvaļīgi aizturēti, 
liedzot viņiem piekļuvi pašu izvēlētam advokātam; tā kā saskaņā ar pilsoniskās 
sabiedrības ziņojumiem daži aizturētie ir pakļauti spīdzināšanai un citu veidu sliktai 
attieksmei;

E. tā kā nesenie protesti ir saistīti ar degvielas cenu pieaugumu, kas saskaņā ar Irānas 
iestāžu sniegto informāciju bija nepieciešams, ņemot vērā ASV sankciju negatīvo 
ietekmi uz valsts resursiem; tā kā ANO īpašais referents jautājumā par vienpusējo 
piespiedu pasākumu izmantošanas negatīvo ietekmi uz cilvēktiesību baudīšanu uzskata, 
ka ekonomisko sankciju izmantošana politiskiem mērķiem ir cilvēktiesību un 
starptautiskās uzvedības normu pārkāpums un vienpusēju sankciju ekstrateritoriāla 
piemērošana nepārprotami ir pretrunā starptautiskajām tiesībām;

F. tā kā pēdējos mēnešos Irānas valdība ir nopietni apspiedusi tiesības uz vārda, 
biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību, tostarp apcietinot miermīlīgus kritiķus, 
izvirzot pret viņiem nepamatotas ar valsts drošību saistītas apsūdzības;

G. tā kā ir saņemti daudzi ziņojumi par necilvēcīgajiem un pazemojošajiem apstākļiem 
cietumos un par pienācīgas piekļuves medicīniskajai aprūpei trūkumu aizturēšanas 
laikā, lai iebiedētu, sodītu vai piespiestu ieslodzītos, tādējādi pārkāpjot ANO Standarta 
minimuma noteikumus attiecībā uz izturēšanos pret ieslodzītajiem; tā kā saskaņā ar 
pilsoniskās sabiedrības ziņojumiem Izlūkošanas ministrijas un revolucionāro gvardu 
apcietinātie cilvēki regulāri tiek ilgstoši turēti vieninieku kamerā, kas ir pielīdzināma 
spīdzināšanai;

H. tā kā nav neatkarīgu mehānismu pārskatatbildības nodrošināšanai tiesu iestādēs un 
joprojām pastāv nopietnas bažas par tiesnešu, jo īpaši revolucionāro tiesu 
priekšsēdētāju, politizāciju; tā kā tiesu iestāžu īstenota vajāšana tiek izmantota, lai 
apklusinātu cilvēktiesību aizstāvjus;

I. tā kā ES, reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem, ir noteikusi ierobežojošus pasākumus 
piemēram, aktīvu iesaldēšanu un vīzu izsniegšanas aizliegumus attiecībā uz fiziskām un 
juridiskām personām, kas ir atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kā arī 
aizliegumu uz Irānu eksportēt aprīkojumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, kā 
arī telekomunikāciju uzraudzības aprīkojumu; tā kā šie pasākumi tiek regulāri 
atjaunināti un paliek spēkā,
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1. stingri nosoda notiekošo protestētāju apspiešanu; mudina Irānas iestādes ievērot tiesības 
uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību un ievērot maksimālu 
savaldību attiecībā uz protestiem saskaņā ar attiecīgajām starptautiskajām normām un 
standartiem; uzstāj, ka Irānas iestādēm ir pilnībā jāievēro Starptautiskais pakts par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram Irāna ir pievienojusies;

2. aicina Irānas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot protestētājus, kā arī 
cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus, kas pašlaik ir apcietināti; mudina Irānas iestādes 
nodrošināt, ka tiek veikta tūlītēja, objektīva un neatkarīga izmeklēšana par cilvēktiesību 
pārkāpumiem, kas veikti kopš protestu sākuma, tostarp attiecībā uz apgalvojumiem par 
sliktu izturēšanos apcietinājumā, un ka vainīgie tiek saukti pie atbildības;

3. nosoda Irānas lēmumu pārtraukt interneta piekļuvi globālajiem tīkliem, kas Irānas 
iedzīvotājiem neļāva sazināties un kavēja brīvu informācijas plūsmu; uzsver, ka šādas 
darbības ir nepārprotams vārda brīvības pārkāpums;

4. aicina Irānas iestādes nodrošināt visiem aizturētajiem tiesības uz  pienācīgu lietas 
izskatīšanu un taisnīgu tiesu, tostarp tiesības uz to, lai viņus pārstāvētu pašu izvēlēts 
advokāts;

5. uzsver, ka Irānas iestādēm ir jāgarantē visu aizturēto personu drošība un labs fiziskais 
un psiholoģiskais stāvoklis un jāsniedz tām atbilstoša medicīniskā aprūpe; aicina Irānas 
iestādes izmeklēt visus apgalvojumus par sliktu izturēšanos ieslodzījuma vietās un saukt 
vainīgos pie atbildības;

6. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi ātri izveidot ES delegāciju Teherānā, kas cita starpā 
stiprinātu ES spējas uzraudzīt cilvēktiesību situāciju uz vietas un sadarboties ar Irānas 
partneriem un vietējo pilsonisko sabiedrību;

7. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) turpināt iekļaut cilvēktiesības ES un 
Irānas augsta līmeņa dialogā;

8. aicina ES un tās dalībvalstis steidzami pieprasīt rīkot ANO Cilvēktiesību padomes īpašu 
sesiju, lai nodrošinātu pienācīgu pārbaudi attiecībā uz Irānas īstenotajām represijām pret 
demonstrantiem, un šajā sesijā ierosināt neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar 
apgalvojumiem par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ziņojot Cilvēktiesību padomei 
par tās konstatējumiem un ieteikumiem;

9. aicina Irānas iestādes attiecināt pastāvīgo uzaicinājumu uz visām ANO Cilvēktiesību 
padomes īpašajām procedūrām un proaktīvi sadarboties; prasa pievērst īpašu uzmanību 
tam, lai ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Irānas Islāma Republikā 
drīkstētu ieceļot šajā valstī;

10. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Saharova balvas laureātiem Nasrin Sotoudeh un Jafar 
Panahi; pauž nožēlu par to, ka Nasrin Sotoudeh joprojām atrodas ieslodzījumā, izciešot 
33 gadu cietumsodu un 148 sitienus, un uzstāj, ka viņa ir nekavējoties un bez 
nosacījumiem jāatbrīvo; aicina Irānas iestādes atcelt ceļošanas aizliegumu, kas Jafar 
Panahi ir noteikts kopš 2010. gada;

11. nosoda ASV sekundāro sankciju ietekmi un uzstāj, ka sankciju ekstrateritoriālā ietekme 
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ir pretrunā starptautiskajām tiesībām; aicina PV/AP uzsākt horizontālu iniciatīvu, lai 
izpētītu dažādus veidus, kā mazināt ES neaizsargātību pret trešo valstu sekundārajām 
sankcijām;

12. atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Kopīgajam visaptverošajam rīcības plānam (KVRP), 
neraugoties uz smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notikuši šajās pēdējās 
nedēļās, kā izšķirošam elementam, lai apturētu kodolieroču izplatīšanu, panāktu 
stabilitāti reģionā un stiprinātu mieru pasaulē; pauž nožēlu par jaunākajiem 
paziņojumiem, ka Irāna atsāk urāna bagātināšanas darbības; aicina Irānu pārtraukt 
jebkādas darbības, kas nav saderīgas ar KVRP, un mudina visas puses pilnībā ievērot šīs 
vienošanās noteikumus, tostarp attiecībā uz tajā izklāstīto ekonomisko ieguvumu 
īstenošanu;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Islāma konsultatīvajai 
asamblejai, Irānas Islāma Republikas valdībai un Irānas Islāma Republikas augstākā 
vadītāja birojam.


