
RE\1195343SV.docx PE643.444v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

B9-0271/2019

17.12.2019

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens protester i Iran
(2019/2993(RSP))

Ernest Urtasun, Katrin Langensiepen, Gina Dowding, Hannah Neumann, 
Klaus Buchner, Monika Vana, Erik Marquardt, Mounir Satouri
för Verts/ALE-gruppen



PE643.444v01-00 2/5 RE\1195343SV.docx

SV

B9-0271/2019

Europaparlamentets resolution om de våldsamma ingripandena mot den senaste tidens 
protester i Iran
(2019/2993(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, i synnerhet resolutionerna av den 
19 september 2019 om Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade 
EU-medborgare med dubbla medborgarskap1, av den 14 mars 2019 om Iran, särskilt 
fallet med människorättsförsvarare2, av den 13 december 2018 om Iran, särskilt fallet 
Nasrin Sotoudeh3, av den 31 maj 2018 om situationen för personer med medborgarskap 
i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran4, av den 3 april 2014 om EU:s 
strategi gentemot Iran5, av den 8 oktober 2015 om dödsstraffet6 och av den 
25 oktober 2016 om EU-strategin gentemot Iran efter kärnteknikavtalet7,

– med beaktande av uttalandet av den 8 december 2019 från Josep Borrell Fontelles, 
vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, på Europeiska unionens vägnar, om den senaste tidens protester i Iran,

– med beaktande av uttalandet av den 21 november 2019 från talespersonen för vice 
ordföranden/den höga representanten om utvecklingen i Iran,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, om tortyr och om yttrandefrihet,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

– med beaktande av rapporten från FN:s särskilda rapportör av den 30 januari 2019 om 
situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran,

– med beaktande av rapporten av den 8 februari 2019 från FN:s generalsekreterare om 
människorättsläget i Islamiska republiken Iran,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 15 november inleddes protester på över 100 platser i Iran efter tillkännagivandet att 

1 Antagna texter, P9_TA(2019)0019.
2 Antagna texter, P8_TA(2019)0204.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0525.
4 Antagna texter, P8_TA(2018)0231.
5 EUT C 408, 30.11.2017, s. 39.
6 EUT C 349, 17.10.2017, s. 41.
7 EUT C 215, 19.6.2018, s. 86.
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bränslepriset skulle höjas med 50 %. Dessa protester möttes av våldsamma ingripanden 
och övervåld från de iranska säkerhetsstyrkornas sida. Enligt rapporter från det civila 
samhället öppnade iranska säkerhetsstyrkor eld mot obeväpnade demonstranter, som 
inte utgjorde något överhängande hot, och de påstås ha skjutit för att döda.

B. Enligt Amnesty International har minst 304 personer, däribland barn, dödats under 
protesterna i Iran, och tusentals demonstranter samt journalister, 
människorättsförsvarare och studenter har gripits. De iranska säkerhetsstyrkorna 
genomför fortfarande razzior för att gripa personer med direkta eller indirekta 
kopplingar till protesterna. De iranska myndigheterna har inte meddelat det officiella 
dödstalet.

C. Den 16 november genomförde de iranska myndigheterna en nästan fullständig 
nedstängning av internetkommunikationen, vilket innebar att nästan alla möjligheter till 
kommunikation via nätet togs bort för människorna i Iran och att informationsflödet om 
de våldsamma ingripandena förhindrades. Nedstängningen av internetkommunikationen 
utgör en kränkning av den grundläggande rättigheten att få tillgång till information.

D. Många av de frihetsberövade personerna är fortfarande ofrivilligt försvunna eller har 
gripits på godtyckliga grunder och nekas tillgång till en advokat som de själva valt. 
Enligt rapporter från det civila samhället har vissa av de frihetsberövade personerna 
utsatts för tortyr och andra former av misshandel.

E. Den senaste tidens protester är kopplade till det höjda bränslepriset, som enligt de 
iranska myndigheterna behövdes på grund av de amerikanska sanktionernas effekter på 
landets resurser. Enligt FN:s särskilda rapportör om de negativa konsekvenserna av de 
ensidiga tvingande åtgärderna mot åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna kränker 
användningen av ekonomiska sanktioner för politiska ändamål de mänskliga 
rättigheterna och normerna för internationellt beteende, och den extraterritoriella 
tillämpningen av ensidiga sanktioner står i uppenbar strid med folkrätten.

F. Under de senaste månaderna har Irans regering slagit hårt ned på yttrandefriheten, 
föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster, bland annat genom att fängsla 
fredliga kritiker utifrån falska anklagelser som rör nationell säkerhet.

G. Det finns åtskilliga rapporter om omänskliga och förnedrande förhållanden i fängelser 
och bristande tillgång till läkarvård under frihetsberövande i syfte att skrämma, straffa 
eller undertrycka fångar, vilket strider mot FN:s enhetliga minimiregler för behandling 
av fångar. Enligt rapporter från det civila samhället utsätts frihetsberövade personer som 
kvarhålls av underrättelseministeriet och revolutionsgardet rutinmässigt för långvarig 
isolering som kan likställas med tortyr.

H. Inga oberoende mekanismer finns på plats för att säkerställa ansvarsutkrävande inom 
rättsväsendet, och allvarliga farhågor kvarstår om politiseringen av domare, särskilt dem 
som är ordförande för revolutionsdomstolarna. Trakasserier från rättsväsendets sida 
används för att tysta ned människorättsförsvarare.

I. EU har vidtagit restriktiva åtgärder med anledning av kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, däribland frysning av tillgångar och viseringsförbud för personer och 
enheter som gjort sig skyldiga till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och 
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ett förbud mot export till Iran av utrustning som kan användas för internt förtryck och 
utrustning för övervakning av telekommunikationer. Dessa åtgärder uppdateras 
regelbundet och kvarstår.

1. Europaparlamentet fördömer i skarpast tänkbara ordalag de våldsamma ingripandena 
mot demonstranterna. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att 
respektera yttrandefriheten, föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster 
samt att visa största möjliga återhållsamhet när de hanterar protesterna, i enlighet med 
relevanta internationella normer och standarder. Parlamentet pekar på att de iranska 
myndigheterna till fullo måste följa den internationella konventionen om medborgerliga 
och politiska rättigheter, som Iran har anslutit sig till.

2. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst 
frige demonstranterna, liksom de människorättsförsvarare och journalister som för 
närvarande sitter fängslade. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna 
att se till att det görs en omedelbar, opartisk och oberoende utredning av de 
människorättskränkningar som begåtts sedan protesterna inleddes, som även omfattar 
anklagelser om misshandel under frihetsberövanden, och att de ansvariga ställs till 
svars.

3. Europaparlamentet fördömer de iranska myndigheternas beslut att stänga 
internettillgången till globala nätverk, vilket hindrade invånare i Iran från att 
kommunicera och få tillgång till ett fritt informationsflöde. Parlamentet understryker att 
sådana åtgärder utgör en uppenbar kränkning av yttrandefriheten.

4. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att se till att alla 
frihetsberövade personer har rätt till en korrekt rättsprocess och en rättvis rättegång, 
inbegripet rätten att företrädas av en egen advokat som de själva valt.

5. Europaparlamentet understryker att de iranska myndigheterna måste garantera alla 
frihetsberövade personers säkerhet liksom fysiska och psykiska välbefinnande och 
tillhandahålla dem lämplig medicinsk vård. Parlamentet uppmanar de iranska 
myndigheterna att utreda alla anklagelser om misshandel under frihetsberövande och 
ställa förövarna inför rätta.

6. Europaparlamentet vidhåller än en gång vikten av ett snabbt inrättande av en EU-
delegation i Teheran, vilket bland annat skulle stärka EU:s kapacitet att bevaka 
människorättssituationen på plats och att samarbeta med sina iranska motsvarigheter 
och det lokala civilsamhället.

7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att ta upp de 
mänskliga rättigheterna inom ramen för högnivådialogen mellan EU och Iran.

8. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att skyndsamt begära ett 
särskilt möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter för att säkerställa en korrekt 
granskning av Irans ingripanden mot demonstranterna, och att vid det mötet föreslå en 
oberoende utredning av anklagelserna om allvarliga människorättskränkningar samt att 
slutsatserna och rekommendationerna från denna utredning rapporteras till 
människorättsrådet.
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9. Europaparlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att gå ut med en stående 
inbjudan till de särskilda förfarandena vid FN:s människorättsråd och att samarbeta 
proaktivt. Parlamentet uppmanar dem eftertryckligen att i synnerhet se till att FN:s 
särskilda rapportör för människorättssituationen i Islamiska republiken Iran tillåts resa 
in i landet.

10. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för Sacharovpristagarna Nasrin Sotoudeh och 
Jafar Panahi. Parlamentet beklagar djupt att Nasrin Sotoudeh fortfarande är fängslad 
och avtjänar ett straff på 33 år och 148 piskrapp, och insisterar på att hon omedelbart 
och villkorslöst försätts på fri fot. De iranska myndigheterna uppmanas att häva det 
reseförbud som Jafar Panahi ålades 2010.

11. Europaparlamentet fördömer konsekvenserna av Förenta staternas sekundära sanktioner 
och pekar på att de extraterritoriella följderna av sanktionerna strider mot folkrätten. 
Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att inleda ett 
övergripande initiativ för att undersöka olika sätt att minska EU:s sårbarhet för 
tredjeländers sekundära sanktioner.

12. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för den gemensamma övergripande 
handlingsplanen, trots de senaste veckornas allvarliga människorättskränkningar, 
eftersom den är avgörande för att stoppa spridningen av kärnvapen, uppnå regional 
stabilitet och stärka internationell fred. Parlamentet beklagar djupt de senaste 
tillkännagivandena om att Iran ska återuppta sin anrikning av uran. Parlamentet 
uppmanar Iran att upphäva alla åtgärder som är oförenliga med den gemensamma 
övergripande handlingsplanen och uppmanar eftertryckligen alla parter att till fullo 
uppfylla villkoren i avtalet, även i fråga om att uppnå de ekonomiska fördelar som 
anges i avtalet.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, den 
islamiska rådgivande församlingen, Islamiska republiken Irans regering och den högste 
ledarens kansli i Islamiska republiken Iran.


