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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 runaspersonas 2019. gada 21. novembra paziņojumu par notikumiem Irānā,

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

– 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 Amerikas Savienotās Valstis atjaunoja ekonomiskās sankcijas pret Irānu pēc tam, 
kad prezidents Donalds Tramps 2018. gada maijā atteicās no Kopīgā visaptverošā 
rīcības plāna (KVRP); tā kā prezidents Tramps paziņoja, ka vēlas izdarīt „maksimālu 

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.
5OV 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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spiedienu” uz Irānas valdību Teherānā, „lai liktu tai pārskatīt vienošanos”; tā kā 2019. 
gada maijā ASV administrācija pārtrauca piemērot izņēmumus no ASV sekundārajām 
sankcijām attiecībā uz lielākajiem Irānas naftas importētājiem, kā rezultātā trešām 
valstīm liedza pirkt Irānas naftu; tā kā prezidents D. Tramps norādīja, ka lēmuma 
„mērķis ir panākt, ka Irānas naftas eksports sasniedz nulles līmeni, liedzot režīmam 
galveno ienākumu avotu”; tā kā 2019. gada 14. februārī ASV valsts sekretārs Mike 
Pompeo paziņoja CBS News, ka „Irānas tautai klājas daudz sliktāk (ar ASV sankcijām), 
un mēs esam pārliecināti, ka sankcijas mudinās Irānas tautu sacelties un mainīt režīma 
kārtību”; tā kā pašreizējais ASV politikas attiecībā uz Irānu pārraudzītājs Brian Hook ir 
atzinis, ka „cilvēktiesības būtu jāuzskata par svarīgu jautājumu ASV attiecībās ar Ķīnu, 
Krieviju, Ziemeļkoreju un Irānu”, jo „cilvēktiesību spiediens uz šiem režīmiem uz ir 
viens no veidiem, kā uzspiest izmaksas, izdarīt pretspiedienu un stratēģiski atgūt 
iniciatīvu”; tā kā 2019. gada decembrī ASV noteica sankcijas Irānas lielākajai 
kuģniecības sabiedrībai un lielākajai aviosabiedrībai par iespējamo palīdzību Teherānai 
radīt ballistiskās raķetes, kas ir pretrunā ANO sankcijām;

B. tā kā ASV sankciju atjaunošana 2018. gadā, sevišķi attiecībā uz enerģētikas, 
kuģniecības un finanšu nozarēm, jo īpaši skāra naftas eksportu, kas ir Irānas svarīgākais 
ārvalstu valūtas ieņēmumu avots; tā kā saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) 
datiem sankciju rezultātā Irānas iekšzemes kopprodukts (IKP) 2018. gadā samazinājās 
par aptuveni 4,8 %, un tiek prognozēts, ka 2019. gadā tas samazināsies vēl par 9,5 %;

C. tā kā ASV ierobežoja Irānas piekļuvi pasaules finanšu tirgiem, aptuveni 20 Irānas 
iestādes pievienojot sarakstam, kurā iekļauti sevišķi bīstami globālie teroristi (SDGT), 
un vismaz 37 Irānas valdības un privātīpašumā esošas bankas, kā arī Irānas nacionālo 
naftas uzņēmumu iekļaujot sarakstā (SDN), kurā uzskaitīti sevišķi bīstami 
valstspiederīgie un personas, kurām tiek piemērotas sankcijas; tā kā ASV var saukt pie 
atbildības jebkuru uzņēmumu, kas veic darījumus ar SDN iekļautām personām, un tas 
radītu ievērojamu risku uzņēmumiem, bankām un pasaules finanšu iestādēm, kuru 
darbība ir vajadzīga, lai atvieglotu produktu, tostarp svarīgāko zāļu un medicīnas 
iekārtu, importu Irānā;

D. tā kā Irānas ārvalstu valūtas rezerves ir samazinātas līdz USD 86 miljardiem — par 20 
% mazāk nekā 2013. gadā; tā kā turklāt saskaņā ar ASV augstākās amatpersonas Brian 
Hook sniegto informāciju Irānai ir pieejami tikai 10 % no šīm rezervēm, jo tās finanšu 
nozare ir ierobežota;

E. tā kā Irānas valūta ir zaudējusi 50 % no savas vērtības pret ASV dolāru, kopš ASV 
atteicās no vienošanās par kodolprogrammu; tā kā riāla vērtības lejupslīdes iemesls ir 
Irānas ekonomiskās problēmas un lielais pieprasījums pēc ārvalstu valūtas parasto irāņu 
vidū, kuri ir pieredzējuši savu ietaupījumu vērtības krišanos un dramatisku pirktspējas 
samazināšanos;

F. tā kā prezidentam H. Ruhani 2017. gadā izdevās samazināt inflāciju līdz 9 %; tā kā SVF 
lēš, ka inflācija 2018. gadā pieauga līdz 30,5 %, un prognozē, ka 2019. gadā tā sasniegs 
35,7 %; tā kā Pasaules Banka ir norādījusi, ka inflācija Irānā īpaši augsta ir bijusi 
pārtikas precēm, un 2019. gada aprīlī gaļas produkti bija par 116 % dārgāki 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kā arī šī dārdzība nesamērīgi skārusi lauku 
iedzīvotājus; tā kā Irānas Statistikas centrs ziņojis, ka patēriņa cenu indekss (PCI) 12 
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mēnešu inflācijas līmenis mājsaimniecībām 2019. gada oktobra beigās bija 42 %; tā kā 
pārtikas un dzērienu cenas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugušas par 61 %;

G. tā kā ASV sankcijas pret Irānas bankām ir krasi samazinājušas Irānas spēju finansēt 
humanitāro preču importu, kā rezultātā smagi aizskartas Irānas iedzīvotāju tiesības uz 
veselību un piekļuvi svarīgākajām zālēm (papildus jau ziņotajam vispārējam zāļu 
trūkumam), un trūkst gan zāles epilepsijas pacientiem, gan arī ierobežotas ar vēzi slimo 
irāņu spējas saņemt ķīmijterapiju; tā kā šīs sankcijas visvairāk skar irāņus ar retām 
slimībām un/vai slimībām, kam nepieciešama specializēta ārstēšana, un šie cilvēki 
nespēj iegādāties līdz šim pieejamas zāles vai preces, un cita starpā cietuši cilvēki, kas 
slimo ar leikēmiju, epidermolysis bullosa vai epilepsiju, kā arī ar hroniskām acu 
saslimšanām, ko izraisījusi ķīmisko ieroču pielietošana Irānas–Irākas kara laikā;

H. tā kā ES atkārtoti apstiprināja savas saistības attiecībā uz KVRP, ietverot noteikumus 
par tirdzniecību un ārvalstu ieguldījumiem, un ES ir veikusi pasākumus, lai aizsargātu 
likumīgas ES tirdzniecības un ekonomiskās intereses; tā kā viens no ievērojamākajiem 
pasākumiem ir bijis tirdzniecības apmaiņas atbalsta instruments (INSTEX) — Eiropas 
īpašam nolūkam dibināta sabiedrība (SPV), kuras konkrētais mērķis ir saglabāt 
tirdzniecību ar Irānu; tā kā visi šie pasākumi cieta neveiksmi Eiropas asimetriskās 
savstarpējās atkarības ar ASV ekonomiku, ASV tirgu lieluma un ASV dolāra globālās 
ietekmes dēļ; tā kā ES steidzami jāsāk veidot savu stratēģisko autonomiju tādās jomās 
kā tirdzniecība un banku sistēmas;

I. tā kā 2019. gada jūlijā ANO īpašais referents par cilvēktiesību stāvokli Irānā norādīja, 
ka viņš ir nobažījies ne tikai par to, ka sankcijas un banku darbības ierobežojumi 
nepamatoti ietekmēs pārtikas un zāļu, farmaceitiskā aprīkojuma un preču pieejamību un 
izplatīšanu, bet arī par to, ka varētu tikt negatīvi ietekmēta Apvienoto Nāciju 
Organizāciju darbība un citi pasākumi un programmas Irānā;

J. tā kā 2019. gadā bezdarba līmenis Irānā pieauga no 14,5 % 2018. gadā līdz 16,8 %;

K. tā kā 2019. gada novembrī Irānas valdība negaidīti paziņoja, ka tā samazina degvielas 
subsīdijas par 50 % un ka privāto automobiļu vadītājiem būs atļauts iegādāties tikai 60 
litrus mēnesī; tā kā, šādi rīkojoties, Irānas valdība ievēroja SVF 2018. gada IV panta 
apspriedēs ieteikto; tā kā benzīna cenu pieaugums saasināja jau tā briesmīgo 
ekonomisko un sociālo situāciju, kāda radusies ASV sankciju rezultātā;

L. tā kā 15. novembrī pēc paziņojuma par degvielas cenas paaugstināšanu par 50 % visā 
Irānā vairāk nekā 100 vietās sākās protesti; tā kā saskaņā ar ANO Augstās cilvēktiesību 
komisāres (UNHCHR) sniegto informāciju pastāv pretrunīgi ziņojumi par to, vai 
protestētāju vidū ir bijis viens vai vairāki bruņoti cilvēki;

M. tā kā saskaņā ar ANO ziņojumiem drošības spēki uz protestiem reaģēja, pielietojot 
pārmērīgu spēku, tostarp ūdens lielgabalus, asaru gāzi, stekus un dažos gadījumos 
kaujas munīciju, kas tika vērsta pret neapbruņotiem demonstrantiem, kuri neradīja 
tūlītējus nāves draudus un nenodarīja smagus ievainojumus; tā kā saskaņā ar 
ziņojumiem Basij kaujinieki un Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRCG) locekļi 
bija iesaistīti protestētāju šaušanā;

N. tā kā saskaņā ar ANO avotiem demonstrācijas turpinājās piecas dienas, kuru laikā 
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saskaņā ar oficiāliem valdības avotiem tika iesaistīti no 120 000 līdz 200 000 
protestētāju un tika nogalināti vismaz 208 cilvēki, tostarp 13 sievietes un 12 bērni; tā kā 
ir ziņojumi (Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstās cilvēktiesību komisāres birojs 
(OHCHR) tos līdz šim nav varējis pārbaudīt), kuri liecina, ka nogalināto ir bijis divas 
reizes vairāk;

O. tā kā saskaņā ar OHCHR ziņojumiem personām, kuras tika ievainotas vai citādi 
ievainotas represiju laikā, tiek liegta medicīniskā aprūpe apcietinājumā;

P. tā kā kopš 2019. gada 15. novembra, kad sākās masu protesti, 28 no 31 Irānas 
provincēm ir arestēti vismaz 7000 cilvēku; tā kā UNHCHR norādīja, ka viņa ir 
„ārkārtīgi nobažījusies par apiešanos ar ieslodzītajiem, viņu tiesību uz taisnīgu tiesu 
pārkāpšanu un iespēju, ka lielam skaitam no viņiem var tikt izvirzīta apsūdzība par 
noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem piespriež nāvessodu, kā arī bažas rada apstākļi, 
kādos ieslodzītie tiek turēti”; tā kā tiek ziņots par drošības spēkiem, kas joprojām veic 
reidus visā valstī, lai arestētu cilvēkus viņu mājās un darba vietās;

Q. tā kā OHCHR ir ziņojis par to žurnālistu iebiedēšanu, kuri mēģina informēt par situāciju 
gan valstī, gan ārpus tās, un tiek ziņots, ka to Irānas žurnālistu ģimenes locekļi, kuri 
strādā ziņu kanālos ārpus Irānas, ir uzaicināti sniegt paskaidrojumus izlūkošanas 
struktūrām un viņiem draudēts ar represijām;

R. tā kā saskaņā ar OHCHR daudziem arestētajiem protestētājiem nav piekļuves 
advokātam; tā kā tiek ziņots par lielu saspiestību un skarbiem apstākļiem aizturēšanas 
centros, kas dažās pilsētās ierīkoti armijas kazarmās, stadionos un skolās, kā arī 
oficiālās aizturēšanas vietās;

S. 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,

1. pauž dziļu nožēlu par tik daudzu nevainīgu cilvēku bojāeju un apliecina milzu 
solidaritāti mirušo vai ievainoto ģimenēm;

2. sevišķi stingri nosoda represijas pret protestētājiem, kuri izmantoja savas tiesības uz 
vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību; mudina Irānas valdību ievērot šīs 
tiesības un rīkoties maksimāli savaldīgi protestu noregulēšanā saskaņā ar 
starptautiskajām normām un standartiem; mudina Irānas varas iestādes nodrošināt, ka 
tiek pilnībā īstenots Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 
kam Irāna ir pievienojusies; uzsver, ka nav attaisnojama nekāda veida vardarbība pret 
civiliedzīvotājiem;

3. aicina Irānas varas iestādes ātri, neatkarīgi un objektīvi izmeklēt visus vardarbīgos 
pārkāpumus, tostarp tos, kas saistīti ar protestētāju nogalināšanu un ziņām par nāves 
gadījumiem un sliktu apiešanos apcietinājumā, un prasa vainīgos saukt pie atbildības;

4. mudina Irānas iestādes nekavējoties atbrīvot no apcietinājuma visus protestētājus, 
kuriem patvaļīgi atņemta brīvība, un nodrošināt viņu tiesības uz taisnīgu tiesu, tostarp 
piekļuvi viņu izraudzītam advokātam izmeklēšanas posmā;
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5. mudina Irānas valdību ievērot irāņu tiesības uz vārda, miermīlīgas pulcēšanās un 
biedrošanās brīvību un papildus jau notikušo pārkāpumu izmeklēšanai stingri ierobežot 
drošības spēku iespējas pielietot spēku, kā to paredz attiecīgās starptautiskās normas un 
standarti;

6. nosoda visus pasākumus, kuru mērķis ir tīši liegt vai traucēt piekļuvi informācijai vai 
tās izplatīšanu tiešsaistē, kas ir starptautisko cilvēktiesību pārkāpums, un aicina Irānu 
atturēties no šādiem pasākumiem un tos izbeigt;

7. nosoda ASV 2018. gada 8. maijā pieņemto lēmumu izstāties no KVRP, noteikt stingras 
sankcijas pret Irānu un īstenot režīma maiņas stratēģiju attiecībā uz Irānu;

8. uzsver sankciju negatīvo ietekmi uz ekonomisko un sociālo situāciju Irānā, kas 
galvenokārt ietekmē parastos Irānas iedzīvotājus un viņu spēju izmantot ekonomiskās 
un sociālās tiesības; prasa ES sākt spēcīgu starptautisku dialogu par sankcijām, ņemot 
vērā to katastrofālo ietekmi uz skartajiem iedzīvotājiem;

9. atgādina, ka cilvēktiesības ir universālas un nedalāmas, un nosoda šo jautājumu 
izmantošanu ģeopolitiskiem vai ekonomiskiem mērķiem; noraida jebkādu starptautisku 
rīcību, ar ko pārkāpj Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu mērķus un principus visos 
to aspektos;

10. atkārtoti apstiprina, ka cilvēktiesību ievērošana ir ES un Irānas turpmāko attiecību 
pamatelements; aicina nosūtīt Parlamenta delegāciju uz Teherānu, lai paustu bažas par 
nesenajiem notikumiem un apspriestu abpusējās problēmas;

11. prasa īstenot centienus, lai sāktu reģionālu izlīgumu un dialogu, ieroču kontroli un 
atbruņošanos;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Irānas valdībai un parlamentam, Padomei, 
Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD).


