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B9-0070/2023

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi reageeringu kohta meeleavaldustele ja 
hukkamistele Iraanis
(2023/2511(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta, eriti 17. veebruari 2022. aasta 
resolutsiooni surmanuhtluse kohta Iraanis1 ning 6. oktoobri 2022. aasta resolutsiooni 
Mahsa Jina Amini surma ja naisõiguslastest meeleavaldajate represseerimise kohta 
Iraanis2,

– võttes arvesse Iraaniga suhtlemiseks loodud delegatsiooni juhi 22. septembri 
2022. aasta, 9. novembri 2022. aasta ja 13. detsembri 2022. aasta avaldust,

– võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 2022. aasta rakendusotsust (ÜVJP) 2022/2433, 
millega rakendatakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud 
piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis3,

– võttes arvesse kõrge esindaja poolt 15. jaanuaril 2023. aastal ELi nimel tehtud avaldust 
Alireza Akbari hukkamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 7. jaanuari 2023. aasta avaldust viimaste 
hukkamiste kohta Iraanis,

– võttes arvesse kõrge esindaja poolt 25. septembril 2022. aastal ELi nimel tehtud 
avaldust Iraani kohta,

– võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille 
Iraan ratifitseeris 1975. aastal,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 13. septembril 2022 vahistas Iraani moraalipolitsei Teheranis 22-aastase 
kurdi-iraani naise Mahsa Jina Amini, kuna ta väidetavalt ei järginud džihaabi 
kohustusliku kandmise seadust; arvestades, et moraalipolitsei lükkas Mahsa Jina Amini 
politseiautosse ja peksis teda sõidul Teheranis asuvasse Vozara kinnipidamiskeskusesse, 
kus ta veidi hiljem koomasse langes ja 16. septembril 2022 suri;

B. arvestades, et pärast Mahsa Jina Amini tapmist puhkesid üleriigilised meeleavaldused 
enam kui 120 linnas peaaegu kõigis Iraani 31 provintsis; arvestades, et Iraani 
julgeoleku- ja politseijõudude reageerimine meeleavaldustele on olnud vägivaldne, 

1 ELT C 342, 6.9.2022, lk 286.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0352.
3 ELT L 318I , 12.12.2022, lk 36.
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valimatu ja takistamatu ning toonud kaasa mitmeid inimohvreid ja arvukalt vigastatuid;

C. arvestades, et Iraanis on maailma kõige suurem arv hukkamisi elaniku kohta; 
arvestades, et Iraani ametivõimud on teinud surmamõistvaid otsuseid meeleavaldustega 
seotud süüdistuste puhul ja hukanud inimesi, keda süüdistati seoses laiaulatuslike 
meeleavaldustega, kuid nad ei ole läbipaistvalt uurinud ränki süüdistusi, mille kohaselt 
julgeolekutöötajad kasutasid meeleavaldajate vastu ülemäärast ja surmavat jõudu;

D. arvestades, et Iraani režiim jätkab meeleavaldajate hukkamist; arvestades, et 7. jaanuaril 
2023 poodi üles Mohammad Mehdi Karami ja Sayed Mohammad Hosseini; arvestades, 
et ka paljusid teisi ähvardab hukkamine; arvestades, et 12. detsembril 2022 oli 
Majidreza Rahnavard esimene isik, kes hukati avalikult;

E. arvestades, et Iraanis Mahsa Amini surmale järgnenud meeleavalduste ajal vahistati 
mitu Euroopa kodanikku; arvestades, et kinnipeetavad on Poola, Rootsi, Saksamaa, 
Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa ja Madalmaade kodanikud; arvestades, et Iraan ei 
tunnista topeltkodakondsust, piirates sel moel välisriikide saatkondade juurdepääsu 
Iraanis kinnipeetavatele nende riikide topeltkodakondsusega isikutele;

F. arvestades, et Iraan määrab surmanuhtlust ja viib surmaotsuseid täide alaealiste puhul, 
millega ta rikub ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevaid kohustusi; arvestades, et 
surmanuhtlust kohaldatakse ebaproportsionaalselt etniliste ja usuvähemuste, eriti 
belutšide, kurdide, araablaste ja bahaide suhtes;

G. arvestades, et Iraanis surma mõistetud Ühendkuningriigi ja Iraani topeltkodakondsusega 
Alireza Akbari hukati; arvestades, et endine Iraani asekaitseminister vahistati 
2019. aastal ja mõisteti süüdi Ühendkuningriigi kasuks spioneerimises, mida ta eitas;

H. arvestades, et EL on alates 2011. aastast kohaldanud inimõiguste rikkumiste tõttu Iraani 
suhtes piiravaid meetmeid, mis hõlmavad varade külmutamist ja viisakeeldu selliste 
üksikisikute ja üksuste suhtes, kes on vastutavad ränkade inimõiguste rikkumiste eest, 
ning keeldu eksportida Iraani seadmeid, mida saaks kasutada siserepressioonideks või 
telekommunikatsiooni jälgimiseks; arvestades, et neid meetmeid ajakohastatakse 
korrapäraselt;

I. arvestades, et Euroopa välisteenistuse peasekretär kutsus esmaspäeval, 9. jaanuaril 2023 
välja Iraani suursaadiku Hossein Dehghani ja väljendas hukkamiste tõttu oma 
halvakspanu;

J. arvestades, et on teatatud arvukatest juhtudest, kus vanglatingimused on ebainimlikud ja 
inimväärikust alandavad, eelkõige Evini vanglas, ning asjaolust, et kinnipeetavatele ei 
anta vajalikku arstiabi, kuigi see on vastuolus ÜRO kinnipeetavate kohtlemise 
standardsete miinimumnõuetega;

K. arvestades, et 24. aprillil 2016 vahistasid Iraani julgeolekujõud Rootsi ja Iraani 
kodaniku dr Ahmadreza Djalali, kes on erakorralise meditsiini spetsialist ning Belgia 
ülikooli Vrije Universiteit Brussel ja Itaalia ülikooli Università del Piemonte Orientale 
teadlane; arvestades, et pärast äärmiselt ebaõiglast kohtuprotsessi, mille aluseks oli 
meelevaldne spionaažisüüdistus ja piinamisega välja pressitud ülestunnistus, mõisteti ta 
2017. aasta oktoobris surma; arvestades, et Iraani ülemkohus jättis 17. juunil 2018 
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kohtuotsuse jõusse;

L. arvestades, et islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) agendid vahistasid 
meelevaldselt Belgia süütu abitöötaja Olivier Vandecasteele, kellele mõisteti lõpuks 40 
aastat vangistust ja 74 piitsahoopi süüdistatuna spionaažis, tegevuse koordineerimises 
USA valitsusega, rahapesus ja raha salakaubaveos;

M. arvestades, et Amnesty International leidis tõendeid ametivõimude salaplaani kohta 
suruda praegused meeleavaldused maha „iga hinna eest“, lähetades revolutsioonilise 
kaardiväe;

N. arvestades, et IRGC on kantud ELi ja USA sanktsioonide loetellu osalemise pärast 
surmavates inimõiguste rikkumistes; arvestades, et riigid, nende hulgas Ameerika 
Ühendriigid, on nimetanud IRGC terroriorganisatsiooniks;

O. arvestades, et teadete kohaselt tapetakse Iraanis igal aastal 400–500 naist jõhkralt nn 
aumõrvades; arvestades, et naised ja mehed, kelle vastu on kuritegu toime pandud n-ö 
au nimel, jäävad sageli õiguseta;

1. mõistab kõige karmimalt hukka surmanuhtluse kasutamise mis tahes olukorras;

2. on käimasolevate meeleavaldustega seotud hukkamistest šokeeritud;

3. avaldab sügavat kaastunnet kõigi süütute ohvrite perekondadele, sõpradele ja 
kolleegidele;

4. kutsub Iraani ametivõime üles lõpetama viivitamata meeleavalduste vägivaldne 
mahasurumine; ootab, et Iraan tooks selgust vahistamiste, vigastuste ja surmajuhtumite 
arvu; nõuab, et kõik rahumeelsed meeleavaldajad vabastataks ja kõigile 
kinnipeetavatele tagataks nõuetekohane menetlus;

5. mõistab kõige karmimalt hukka Iraani ja Ühendkuningriigi kodaniku Alireza Akbari 
hukkamise Iraanis;

6. nõuab, et viivitamata peatataks kõigi Iraani režiimi poolt langetatud surmamõistvate 
otsuste täideviimine;

7. mõistab hukka ELi kodanike kinnipidamise ja tagakiusamise Iraanis; kutsub Iraani 
ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta vabastama kõik kinnipeetud ELi 
kodanikud, teiste hulgas Rootsi ja Iraani kodanik dr Ahmadreza Djalali ja ELi/Belgia 
kodanik Olivier Vandecasteele, ning tagama nende turvalise tagasipöördumise oma 
riiki;

8. rõhutab, et iga inimõiguste rikkumist Iraanis peavad uurima sõltumatud rahvusvahelised 
eksperdid; nõuab, et Iraani ametivõimud võimaldaksid uurida kõiki meeleavaldajate 
tapmisi kiiresti, tõenditel põhinevalt, erapooletult ja tulemuslikult ning et tapmiste eest 
vastutavad isikud antaks kohtu alla;

9. rõhutab, et Euroopa Liit kaalub kõiki tema käsutuses olevaid võimalusi, et käsitleda 
Mahsa Amini tapmise küsimust ja seda, kuidas Iraani julgeolekujõud on reageerinud 
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tema surma tõttu puhkenud meeleavaldustele;

10. nõuab sihipäraste ja kohandatud sanktsioonide rakendamist; kutsub komisjoni üles 
võtma vastu lisasanktsioonide pakette, mis oleks suunatud tagakiusamise ja 
hukkamistega seotud isikute vastu; rõhutab, et tulevasi sanktsioone tuleb hinnata, 
tagamaks, et need ei kahjusta Iraani kodanikuühiskonda;

11. nõuab, et EL kannaks IRGC terroristlike üksuste loetellu, järgides USA ja teiste riikide 
eeskuju;

12. nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud järgiksid rangelt põhimõtteid, mis on sätestatud 
rahvusvahelistes lepingutes, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises 
paktis, mille osaline Iraan on;

13. väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu otsuse üle võtta vastu uued sanktsioonid Iraani 
vastu, mis on suunatud kolme üksuse ja 29 isiku vastu, kes vastutavad riigis praegu 
toimuva meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ajal toime pandud raskete 
inimõiguste rikkumiste eest;

14. väljendab veel kord toetust Iraani rahva soovile elada vabas, stabiilses, kaasavas ja 
demokraatlikus riigis, kus austatakse inimõiguste ja põhivabaduste valdkonnas võetud 
riiklikke ja rahvusvahelisi kohustusi;

15. mõistab teravalt hukka Iraani ametivõimude sanktsioonid Euroopa Parlamendi liikmete 
vastu; rõhutab, et seni, kuni Euroopa Parlamendi liikmete vastu kehtivad ametivõimude 
sanktsioonid, tuleks parlamentidevaheline dialoog peatada;

16. rõhutab, et Iraani režiimi poolt oma rahva vastu toime pandavad jätkuvad ja rasked 
inimõiguste rikkumised ohustavad läbirääkimisi ühise laiaulatusliku tegevuskava üle;

17. kordab oma üleskutset kõigile liikmesriikidele teha ühiselt avalikke avaldusi ja 
diplomaatilisi algatusi, et jälgida ebaõiglasi kohtuprotsesse ja külastada vanglaid, kus 
peetakse kinni inimõiguste kaitsjaid ja teisi meelsusvange, sealhulgas ELi kodanikke 
Iraanis;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Iraani presidendile, valitsusele 
ja parlamendile (Majlis).


