
RE\1270547DA.docx PE741.390v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Mødedokument

B9-0070/2023

16.1.2023

UDKAST TIL FORSLAG TIL 
BESLUTNING
på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

om EU's reaktion på protesterne og henrettelserne i Iran
(2023/2511(RSP))

Michael Gahler, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, 
Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, David Lega, 
Javier Zarzalejos, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski, 
Gheorghe-Vlad Nistor, Tom Vandenkendelaere
for PPE-Gruppen



PE741.390v01-00 2/5 RE\1270547DA.docx

DA

B9-0070/2023

Europa-Parlamentets beslutning om EU's reaktion på protesterne og henrettelserne i 
Iran
(2023/2511(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, navnlig beslutningerne af 
17. februar 2022 om dødsstraf i Iran1 og af 6. oktober 2022 om Mahsa Jina Aminis død 
og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran2,

– der henviser til erklæringer af 22. september 2022, 9. november 2022 og 
13. december 2022 fra formanden for Delegationen for Forbindelserne med Iran,

– der henviser til Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2022/2433 af 
12. december 2022 om gennemførelse af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive 
foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Iran3,

– der henviser til erklæring af 15. januar 2023 fra den højtstående repræsentant på vegne 
af EU om henrettelsen af Alireza Akbari,

– der henviser til erklæring af 7. januar 2023 fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
(EU-Udenrigstjenesten) om de seneste henrettelser i Iran,

– der henviser til erklæring af 25. september 2022 fra den højtstående repræsentant på 
vegne af EU om Iran,

– der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
1966 (ICCPR), som Iran ratificerede i 1975,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den 22‑årige iransk‑kurdiske kvinde Mahsa Jina Amini den 
13. september 2022 blev arresteret i Teheran af Irans moralpoliti for påstået manglende 
overholdelse af loven om obligatorisk slør; der henviser til, at moralpolitiet pressede 
Mahsa Amini ind i en politivogn og slog hende under overførslen til detentionscentret 
Vozara i Teheran, hvor hun kort efter gik i koma og døde den 16. september 2022;

B. der henviser til, at der efter drabet på Mahsa Jina Amini udbrød landsdækkende 
protester i over 120 byer i næsten alle Irans 31 provinser; der henviser til, at de iranske 
sikkerheds- og politistyrkers reaktion på demonstrationerne har været voldelig, vilkårlig 
og hæmningsløs og har resulteret i betydelige tab af menneskeliv samt et stort antal 

1 EUT C 342 af 6.9.2022, s. 286.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0352.
3 EUT L 318 I af 12.12.2022, s. 36.
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kvæstede;

C. der henviser til, at Iran har verdens højeste antal henrettelser pr. indbygger; der henviser 
til, at de iranske myndigheder har afsagt dødsdomme i forbindelse med anklager, der 
relaterer til demonstrationer, og har gennemført henrettelser af personer anklaget for at 
have stået bag de omfattende protester, men ikke har foretaget nogen gennemsigtig 
efterforskning af de alvorlige beskyldninger om sikkerhedspersonalets overdrevne og 
dødbringende magtanvendelse mod demonstranter;

D. der henviser til, at det iranske regime fortsat henretter demonstranter; der henviser til, at 
Mohammad Mehdi Karami og Sayed Mohammad Hosseini blev hængt den 
7. januar 2023; der henviser til, at mange flere også er i alvorlig fare for at blive 
henrettet; der henviser til, at Majidreza Rahnavard den 12. december 2022 var den 
første person, der blev henrettet offentligt;

E. der henviser til, at en række europæiske borgere er blevet arresteret i Iran under 
protesterne oven på Mahsa Aminis død; der henviser til, at de tilbageholdte er 
statsborgere i Polen, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig og Nederlandene; der 
henviser til, at Iran ikke anerkender dobbelt statsborgerskab og dermed begrænser den 
adgang, som udenlandske ambassader har til deres statsborgere med dobbelt 
statsborgerskab, som tilbageholdes i landet;

F. der henviser til, at Iran afsiger og eksekverer dødsdomme mod mindreårige i strid med 
dets forpligtelser i henhold til FN's konvention om barnets rettigheder; der henviser til, 
at dødsstraf anvendes i en uforholdsmæssig grad over for etniske og religiøse mindretal, 
navnlig de baluchiske, kurdiske, arabiske og bahaiske samfund;

G. der henviser til, at den britisk-iranske statsborger Alireza Akbari, som blev dømt til 
døden i Iran, er blevet henrettet; der henviser til, at den tidligere iranske 
viceforsvarsminister blev arresteret i 2019 og dømt for spionage for Det Forenede 
Kongerige, hvilket han benægtede;

H. der henviser til, at EU siden 2011 har opretholdt restriktive foranstaltninger over for 
Iran som en reaktion på krænkelser af menneskerettighederne, herunder indefrysning af 
aktiver og visumforbud for personer og enheder, der er ansvarlige for alvorlige 
menneskerettighedskrænkelser, og et forbud mod eksport til Iran af udstyr, der kan 
anvendes til intern undertrykkelse eller til overvågning af telekommunikation; der 
henviser til, at disse foranstaltninger ajourføres regelmæssigt;

I. der henviser til, at generalsekretæren for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) mandag den 9. januar 2023 indkaldte Irans ambassadør Hossein 
Dehghani og udtrykte sin afsky over henrettelserne;

J. der henviser, at der er blevet rapporteret om talrige tilfælde af umenneskelige og 
nedværdigende forhold i fængslerne, navnlig i Evinfængslet, samt om manglende 
adgang til passende lægebehandling under tilbageholdelser, hvilket er i strid med FN's 
minimumsstandardregler for behandling af fanger;

K. der henviser til, at den svensk-iranske statsborger dr. Ahmadreza Djalali, der er 
specialist i akutmedicin og videnskabelig medarbejder ved Vrije Universiteit Brussel i 
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Belgien og Italiens Università del Piemonte Orientale, blev arresteret den 24. april 2016 
af iranske sikkerhedsstyrker; der henviser til, at han blev dømt til døden på grundlag af 
falske anklager om spionage i oktober 2017 efter en klart uretfærdig rettergang baseret 
på en tilståelse, der var fremtvunget under tortur; der henviser til, at dommen blev 
stadfæstet af Irans højesteret den 17. juni 2018;

L. der henviser til, at en uskyldig belgisk hjælpearbejder, Olivier Vandecasteele, blev 
vilkårligt arresteret af Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) og idømt 40 års fængsel 
og 74 piskeslag for "spionage" i ledtog med den amerikanske regering, hvidvask af 
penge og valutasmugling;

M. der henviser til, at Amnesty International har fundet beviser på, at myndighederne har 
lavet et komplot, der har til hensigt "for enhver pris" at nedkæmpe de aktuelle protester 
ved at indsætte Revolutionsgarden;

N. der henviser til, at Revolutionsgarden er opført på EU's og USA's sanktionsliste for 
deres deltagelse i dødbringende menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at 
lande, herunder USA, har udpeget Revolutionsgarden som terrororganisation;

O. der henviser til, at 400-500 kvinder ifølge rapporter hvert år brutalt myrdes i Iran i 
såkaldte "æresdrab"; der henviser til, at retfærdigheden ofte ikke sker fyldest, når 
kvinder og mænd udsættes for "æresforbrydelser";

1. fordømmer på det kraftigste anvendelsen af dødsstraf under alle omstændigheder;

2. er forfærdet over henrettelserne i forbindelse med de igangværende protester;

3. udtrykker sin dybeste medfølelse med alle uskyldige ofres familier, venner og kolleger;

4. opfordrer de iranske myndigheder til øjeblikkeligt at standse den voldelige 
undertrykkelse af protesterne; forventer, at Iran redegør præcist for antallet af 
anholdelser, kvæstelser og dødsfald; opfordrer til løsladelse af alle ikkevoldelige 
demonstranter og til, at alle tilbageholdte sikres en retfærdig rettergang;

5. fordømmer på det kraftigste henrettelsen i Iran af den iransk-britiske statsborger Alireza 
Akbari;

6. opfordrer til et øjeblikkeligt moratorium for alle dødsdomme, som det iranske regime 
har idømt;

7. fordømmer tilbageholdelsen og forfølgelsen af EU-borgere i Iran; opfordrer de iranske 
myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle tilbageholdte EU-borgere 
og garantere en sikker tilbagevenden til deres land, herunder den svensk-iranske 
statsborger dr. Ahmadreza Djalali og EU-borgeren/den belgiske statsborger Olivier 
Vandecasteele;

8. understreger, at enhver krænkelse af menneskerettighederne i Iran skal undersøges af 
uafhængige internationale eksperter; kræver, at de iranske myndigheder tillader, at der 
iværksættes en hurtig, evidensbaseret, upartisk og effektiv undersøgelse af alle drab på 
demonstranter, og at de ansvarlige retsforfølges;
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9. understreger, at Den Europæiske Union vil overveje alle de muligheder, den har til 
rådighed som reaktion på drabet på Mahsa Amini og den måde, hvorpå de iranske 
sikkerhedsstyrker har håndteret de efterfølgende demonstrationer;

10. opfordrer til gennemførelse af målrettede og skræddersyede sanktioner; opfordrer 
Kommissionen til at indføre yderligere sanktionspakker rettet mod dem, der er 
involveret i forfølgelser og henrettelser; fremhæver, at fremtidige sanktioner skal 
underkastes en vurdering, der sikrer, at de ikke skader det iranske civilsamfund;

11. opfordrer EU til at opføre Revolutionsgarden på listen over terrorenheder i 
overensstemmelse med USA's og andre landes eksempel;

12. opfordrer indtrængende de iranske myndigheder til nøje at overholde de principper, der 
er nedfældet i internationale aftaler, herunder den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder, som Iran er part i;

13. glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at vedtage nye sanktioner mod 
Iran, der er rettet mod 3 enheder og 29 personer, der er ansvarlige for alvorlige 
krænkelser af menneskerettighederne i landet under de voldelige overgreb, der foregår i 
øjeblikket;

14. gentager sin støtte til de iranske kvinder og mænd, som ønsker at leve i et frit, stabilt, 
inkluderende og demokratisk land, der respekterer de nationale og internationale 
forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

15. fordømmer på det kraftigste de iranske myndigheders sanktioner over for medlemmer af 
Europa-Parlamentet; understreger, at så længe europæiske parlamentarikere straffes af 
myndighederne, bør den interparlamentariske dialog forblive suspenderet;

16. understreger, at de fortsatte og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, som det 
iranske regime begår mod sit eget folk, bringer forhandlingerne om den fælles 
omfattende handlingsplan i fare;

17. gentager sin opfordring til alle medlemsstater om i fællesskab at fremsætte offentlige 
erklæringer og tage diplomatiske initiativer til at overvåge uretfærdige retssager og 
besøge fængsler, hvor menneskerettighedsforkæmpere og andre samvittighedsfanger 
tilbageholdes, herunder EU-borgere i Iran;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
Irans præsident og regering og Den Islamiske Rådgivende Forsamling (Majlis).


