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B9-0066/2023

Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na probíhající protesty a popravy v Íránu
(2023/2511(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

– s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 7. 
ledna 2023 o posledních popravách v Íránu,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. listopadu 2022 o ženách, míru a bezpečnosti, na 
závěry Rady ze dne 12. prosince 2022 a dodatečná omezující opatření v nich obsažená a 
na závěry Rady ze dne 15. prosince 2022,

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku, které jménem Evropské unie učinil dne 25. září 2022, a na prohlášení mluvčího 
ESVČ ze dne 19. září 2022 o smrti Mahsy Amíníové, 

– s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje 
proti všem formám jejich diskriminace ze dne 8. prosince 2008,

– s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2012 Íráncům 
Nasrín Sotúdeové a Džafaru Panahímu,

– s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 10. ledna 
2023,

– s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro účinné vyvozování 
odpovědnosti za úmrtí při nedávných protestech ze dne 26. října 2022 a na prohlášení 
zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské 
republice ze dne 22. září 2022, v nichž požaduje vyvození odpovědnosti za smrt Mahsy 
Amíníové a vyzývá k ukončení násilí na ženách,

– s ohledem na rezoluci S35/1 Rady OSN pro lidská práva ze dne 24. prosince 2022, v níž 
bylo přijato rozhodnutí o zřízení nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Íránskou 
islámskou republiku,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že smrt íránské Kurdky Žíny Mahsy Amíníové v září 2022 po jejím 
zatčení a špatném zacházení, kterému byla vystavena ze strany tzv. mravnostní policie, 
vyvolala celonárodní protesty vedené ženami, které požadovaly vyvození odpovědnosti 
za smrt paní Amíníové a požadovaly ukončení násilí a diskriminace žen v Íránu;
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B. vzhledem k tomu, že demonstrace – během nichž se ozývalo skandování volající po 
pádu Íránské islámské republiky – se rozvinuly v celoíránské protestní hnutí požadující 
dalekosáhlé změny;

C. vzhledem k tomu, že jedinou reakcí íránského vedení a bezpečnostních sil, zejména 
Islámských revolučních gard (IRGC) a polovojenských jednotek Basídž, byly smrtící 
zásahy proti demonstrantům a jednotlivcům vyjadřujícím nesouhlas, které byly 
nepřiměřeně zaměřeny proti utlačovaným menšinám, jako jsou Balúčové a Kurdové; 
vzhledem k tomu, že íránští úředníci používají vůči ženám a dívkám genderové 
a sexuální násilí; vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International íránské 
bezpečnostní síly nezákonně a záměrně střílí ostrým střelivem, zakázanými broky a 
dalšími kovovými střelami přímo na demonstranty a jako prostředky k rozhánění a 
zastrašování demonstrantů používají slzný plyn, vodní děla a bití obušky;

D. vzhledem k tomu, že podle skupin na ochranu lidských práv byly íránskými 
bezpečnostními silami zabity stovky pokojných demonstrantů; vzhledem k tomu, že 
podle organizace Human Rights Watch byly tisíce demonstrantů zatčeny; vzhledem k 
tomu, že tisíce demonstrantů bylo oficiálně obviněno, souzeno ve vykonstruovaných 
procesech a stovky z nich byly odsouzeny k smrti; vzhledem k tomu, že zadržené osoby 
byly vystaveny fyzickému nebo psychickému mučení ve snaze přinutit je k 
„přiznáním“, jež jsou vysílána v íránské státní televizi;

E. vzhledem k tomu, že v listopadu 2022 přijalo 227 z 290 poslanců íránského parlamentu 
prohlášení adresované justici, v němž požadují, aby soudy proti demonstrantům „rázně 
zakročily“;

F. vzhledem k tomu, že v prosinci 2022 začal íránský režim popravovat demonstranty; 
vzhledem k tomu, že 8. prosince 2022 byl popraven 23letý demonstrant Mohsen Šekarí; 
vzhledem k tomu, že dne 12. prosince 2022 byl veřejně popraven 23letý Madžíd Réza 
Rahnavard; vzhledem k tomu, že dne 7. ledna 2023 Írán oběsil 22letého Mohammada 
Mehdího Karamího a Sajeda Mohammada Hossejního; vzhledem k tomu, že tyto čtyři 
osoby byly oběšeny za účast na pokojných protestech na základě zrychlených soudních 
řízení, které nesplňovaly minimální záruky spravedlivého procesu a spravedlivého 
řízení; vzhledem k tomu, že podle organizace Amnesty International íránské úřady v 
současné době usilují o uložení trestu smrti nejméně dalším 26 osobám;

G. vzhledem k tomu, že protesty proti režimu duchovních veřejně podpořili íránští herci, 
hudebníci, sportovci a další známé osobnosti; vzhledem k tomu, že v prosinci 2022 
íránské úřady zatkly íránskou herečku Taraneh Alidoostiovou poté, co kritizovala 
používání trestu smrti proti demonstrantům ze strany státu; vzhledem k tomu, že v lednu 
2023 byla propuštěna na kauci;

H. vzhledem k tomu, že dne 24. listopadu 2022 Rada OSN pro lidská práva odhlasovala 
vyslání nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise do Íránské islámské republiky;

I. vzhledem k tomu, že v reakci na masový odpor proti vládě a protesty zavedl íránský 
režim rozsáhlé odstávky internetu, které dramaticky omezily veškerou digitální 
komunikaci v zemi; vzhledem k tomu, že konsorcium skupin působících v oblasti 
digitálních práv prokázalo, že íránská vláda používá stále širší soubor technických 
prostředků, aby obyvatelstvu ztížila obcházení digitálních omezení;
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J. vzhledem k tomu, že zabití Žíny Mahsy Amíníové svědčí o pokračující krizi v oblasti 
lidských práv a strukturálním násilí páchaném na ženách v Íránu, k němuž dochází v 
důsledku systémové beztrestnosti íránské vlády a jejího bezpečnostního aparátu, který 
umožňuje rozsáhlé mučení, mimosoudní popravy a další protiprávní zabíjení;

K. vzhledem k tomu, že mnoho obránkyň lidských práv bylo v posledních letech zatčeno, 
odsouzeno a uvězněno kvůli své dlouhodobé pokojné práci v oblasti prosazování 
lidských práv žen;

L. vzhledem k tomu, že EU v reakci na případy porušování lidských práv přijala 
restriktivní opatření, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz osobám 
a subjektům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zákazu vývozu 
zařízení, které by mohlo být použito k represím v této zemi, a zařízení ke sledování 
telekomunikace do Íránu;

M. vzhledem k tomu, že v závěrech Rady z listopadu a prosince 2022 uložila EU omezující 
opatření vůči 60 osobám a osmi subjektům v Íránu, které jsou odpovědné za smrt Žíny 
Mahsy Amíníové a za nelítostné potlačování protestů v Íránu;

N. vzhledem k tomu, že v reakci na sankce Íránu vůči poslancům Evropského parlamentu 
se Parlament v listopadu 2022 rozhodl, že jeho delegace a výbory nebudou nadále 
spolupracovat s íránskými orgány;

1. vyjadřuje plnou solidaritu s íránským lidem a pokojným protestním hnutím v celé zemi, 
které se staví proti systematickému útlaku žen a všech, kteří projevují nesouhlas, a proti 
vládě, která brutálně potlačuje politický odpor již v zárodku, používá trest smrti 
k umlčení obyvatelstva a diskriminuje etnické skupiny a náboženské menšiny; považuje 
protesty za výraz krajní nespokojenosti íránského lidu s hluboce zkorumpovanou vládou 
a násilným, teokratickým a uzavřeným státem;

2. co nejdůrazněji odsuzuje násilné zatčení, zneužívání a špatné zacházení, kterému byla 
vystavena Žína Mahsa Amíníová ze strany íránské „mravnostní“ policie a které vedlo k 
její smrti; odsuzuje skutečnost, že íránské orgány řádně nevyšetřily okolnosti smrti Žíny 
Mahsy Amíníové a nepřiměly k odpovědnosti osoby, které nesou vinu na jejím zabití;

3. co nejdůrazněji odsuzuje bezbřehé a nepřiměřené používání síly íránskou policií a 
bezpečnostními silami vůči pokojnému protestnímu hnutí, které si vyžádalo smrt stovek 
nevinných lidí a stovky zraněných; je zděšen zabitím stovek pokojných demonstrantů v 
Íránu;

4. je zděšen odsouzením a popravou Mohsena Šekarího, Madžída Rézy Rahnavarda, 
Mohammada Mehdího Karamího a Sajeda Mohammada Hossejního za účast na 
protestech; odsuzuje zatýkání, zadržování, mučení a odsuzování demonstrantů po silně 
nespravedlivých procesech, které nesplňují minimální mezinárodní standardy, jimiž je 
Írán vázán;

5. vyzývá íránské orgány, aby neprodleně zrušily nedávné rozsudky smrti, které již byly 
vyneseny v souvislosti s probíhajícími protesty, a aby všem zadrženým zajistily řádný 
soudní proces; požaduje, aby íránské orgány zajistily, že osoby, které jsou v jakékoli 
formě zadrženy nebo vězněny, nebudou vystaveny žádné formě špatného zacházení;
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6. znovu připomíná, že EU je rozhodně a zásadně proti používání trestu smrti vždy a za 
všech okolností;

7. naléhavě vyzývá íránskou vládu, aby okamžitě ukončila násilné potlačování protestů a 
zahájila nezávislé vyšetřování případů zabitých demonstrantů; opakuje, že právo na 
pokojné shromažďování je zakotveno v článku 21 Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech, jehož je Írán smluvní stranou;

8. požaduje, aby íránské orgány okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny osoby, 
které byly během protestů uvězněny výhradně za pokojné uplatňování svého práva na 
svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, a aby je zprostily veškerých 
obvinění; je hluboce znepokojen zatčením více než 80 pracovníků sdělovacích 
prostředků, včetně Nilúfar Hámedíové, novinářky, která jako první přinesla zprávy o 
zatčení a hospitalizaci Žíny Mahsy Amíníové, a vyzývá íránské orgány, aby je 
neprodleně propustily;

9. odsuzuje narušování a odpojování internetu ze strany íránských orgánů a naléhavě 
vyzývá íránskou vládu, aby okamžitě obnovila plný přístup k internetu a komunikačním 
kanálům v celé zemi a aby ukončila jakékoli narušování, blokování nebo omezování 
možností íránského lidu svobodně a bezpečně komunikovat a získávat informace; 
zdůrazňuje, že omezení přístupu k internetu a narušení služeb pro posílání zpráv vážně 
porušuje právo občanů na svobodu projevu a shromažďování, jak je zakotveno v 
Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jehož je Írán smluvní stranou;

10. odsuzuje systematickou diskriminaci žen ze strany íránské vlády, k níž dochází 
prostřednictvím právních a správních předpisů, které vážně omezují jejich svobodu, 
život a zdroj obživy; je obzvláště znepokojen ponižujícím zákonem o povinném 
zahalování a jeho zneužíváním; zastává názor, že ženy mají právo samostatně 
rozhodovat o svém oblečení; vybízí íránskou vládu, aby využila celostátní protesty jako 
příležitost ke zrušení zákonů, které ženy a dívky nutí k povinnému zahalování, a aby 
zrušila „mravnostní“ policii, která tyto nesprávné a diskriminační zákony prosazuje;

11. naléhavě vyzývá íránskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny 
obránce lidských práv, kteří byli uvězněni za pokojné uplatňování svého práva na 
svobodu projevu a přesvědčení; vyzývá íránskou vládu, aby ukončila veškeré útoky na 
obránce lidských práv v Íránu a za všech okolností zaručila, aby mohli svou legitimní 
činnost v oblasti lidských práv vykonávat neomezeně a bez obav z represí, včetně 
soudní šikany; vyzývá íránskou vládu, aby s vězni zacházela s respektem s ohledem na 
lidskou důstojnost a hodnotu každé lidské bytosti;

12. vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva zřídit nezávislou vyšetřovací misi pro 
Íránskou islámskou republiku; vyzývá íránské vedení, aby umožnilo odborníkům a 
pracovníkům mise vstup do země a shromažďování důkazů bez jakéhokoli zásahu 
vlády;

13. vyzývá íránské orgány, aby rozšířily stálé pozvání k návštěvám země na všechny 
zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva a aby s nimi aktivně 
spolupracovaly; naléhavě je žádá o zajištění toho, aby byl zvláštnímu zpravodaji OSN 
pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice umožněn vstup do země;
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14. žádá vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Borrella a 
všechny vysoké představitele EU a členských států, aby veřejně i soukromě požadovali 
okamžité ukončení poprav demonstrantů, zastavení násilných zákroků proti 
demonstrantům a bezpodmínečné propuštění všech osob zatčených za uplatňování práva 
na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování; vyzývá EU a její členské 
státy, aby se obrátily na OSN a sousední země Íránu a vyzvaly je, aby spojily 
diplomatické a politické síly a vyvinuly na Írán tlak s cílem zabránit dalším popravám;

15. vítá rozhodnutí Rady uložit omezující opatření 60 íránským osobám a subjektům, které 
jsou považovány za odpovědné za smrt Žíny Mahsy Amíníové a za násilné potlačení 
pokojných protestů; vyzývá Evropskou radu, aby rozšířila cílená opatření proti všem 
vysokým představitelům íránské vlády a bezpečnostního aparátu, kteří jsou spojeni s 
násilným potlačováním, zatýkáním a popravami pokojných demonstrantů, počínaje 
íránským prezidentem Ebráhímem Raísím a předsedou íránského parlamentu 
Mohammadem Bagharem Ghalibafem; vyzývá Evropskou radu, aby na seznam 
omezujících opatření EU zařadila všechny poslance íránského parlamentu, kteří 
podpořili výzvu k „ráznému zákroku“ proti demonstrantům;

16. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a Evropskou radu, aby zařadily Islámské revoluční gardy mezi 
teroristické organizace a zároveň zajistily, aby nepříznivé důsledky tohoto opatření pro 
humanitární a rozvojovou pomoc EU a pro íránské brance v zemi i mimo ni a další 
důsledky nepřevážily nad politickými a bezpečnostními výhodami tohoto opatření;

17. vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby zvýšily podporu demonstrantům v Íránu, 
kteří jsou nuceni opustit zemi, a to i prostřednictvím rychlého přístupu k vízům a azylu, 
stejně jako mimořádných grantů v rámci nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní 
spolupráci – Globální Evropa a Evropské nadace pro demokracii; vyzývá ESVČ, aby se 
obrátila na sousední státy Íránu, aby zajistily, že hraniční přechody zůstanou otevřené 
pro aktivisty prchající z Íránu, a aby tito lidé mohli v těchto zemích bezpečně požádat 
o azyl v Evropě;

18. vyzývá EU a její členské státy, aby zavedly konkrétní opatření na ochranu íránské 
diaspory v EU, včetně podpory otevřeného prostoru pro diskusi a odlišné názory;

19. vyzývá ESVČ a členské státy, aby našly způsoby, jak poskytnout technickou a kapacitní 
podporu těm, kdo pomáhají íránské občanské společnosti, a zároveň zajistily, aby Írán 
za tyto činnosti přijal vlastní odpovědnost;

20. vyzývá Komisi, aby při přísném dodržení zásad nezbytnosti a přiměřenosti zvážila 
možnost, že by poskytovatelé komunikačních služeb se sídlem v EU nabízeli lidem v 
Íránu nástroje, včetně videokonferencí, platforem elektronického učení, webových map 
a cloudových služeb, které by jim zaručily přístup k on-line nástrojům a platformám, jež 
potřebují k uplatňování svých lidských práv;

21. vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy, aby se zapojily do spolupráce s OSN a poskytly 
veškeré dostupné prostředky na podporu přípravy a návštěvy nezávislé vyšetřovací mise 
v Íránu; vyzývá vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
Borrella, aby naléhal na íránské orgány, aby umožnily vstup nezávislé vyšetřovací mise 
OSN do Íránu;
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22. vyzývá ESVČ a členské státy, aby neustávaly v úsilí přimět íránský režim nést 
odpovědnost za zabíjení vlastních lidí a závažné porušování lidských práv;

23. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
vládám a parlamentům členských států, Islámskému poradnímu shromáždění, vládě 
Íránské islámské republiky a úřadu nejvyššího vůdce Íránské islámské republiky.


