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

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Plenarinio posėdžio dokumentas

B9-0070/2023

16.1.2023

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS 
PROJEKTAS
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

dėl ES atsako į protestus ir egzekucijas Irane
(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
PPE frakcijos vardu



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

LT

B9-0070/2023

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES atsako į protestus ir egzekucijas Irane
(2023/2511(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, visų pirma 2022 m. vasario 
17 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės Irane1 ir 2022 m. spalio 6 d. rezoliuciją dėl Mahsos 
Jinos Amini mirties ir represijų prieš protestuotojus moterų teisių klausimais Irane2,

– atsižvelgdamas į savo Delegacijos ryšiams su Iranu pirmininkės pranešimus, kurie 
paskelbti 2022 m. rugsėjo 22 d., 2022 m. lapkričio 9 d. ir 2022 m. gruodžio 13 d.,

– atsižvelgdamas į 2022 m. gruodžio 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 
2022/2433, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų 
priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane3,

– atsižvelgdamas į 2023 m. sausio 15 d. vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą ES vardu dėl 
Alirezos Akbari egzekucijos,

– atsižvelgdamas į 2023 m. sausio 7 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
pareiškimą dėl paskutinių egzekucijų Irane;

– atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 25 d. vyriausiojo įgaliotinio deklaraciją ES vardu dėl 
Irano,

– atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Iranas 
ratifikavo 1975 m.,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2022 m. rugsėjo 13 d. vadinamoji Irano dorovės policija Teherane suėmė 22 m. 
kurdų kilmės iranietę Mahsą Jiną Amini dėl, kaip teigiama, privalomo hidžabo 
dėvėjimo įstatymo nesilaikymo; kadangi dorovės policija įstūmė Mahsą Jiną Amini į 
policijos autobusiuką ir ją mušė, kol ji buvo vežama į Vozaros sulaikymo centrą 
Teherane, kur netrukus ją ištiko koma ir 2022 m. rugsėjo 16 d. ji mirė;

B. kadangi po Mahsos Amini nužudymo beveik visose iš 31 Irano provincijos prasidėjo 
nacionalinio masto protestai, vykę daugiau kaip 120 miestų; kadangi Irano saugumo ir 
policijos pajėgų atsakas į protestus buvo smurtinis, beatodairiškas ir neapribotas, dėl to 
žuvo ir sužeista daug žmonių;

1 OL C 342, 2022 9 6, p. 286.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2022)0352.
3 OL L 318I, 2022 12 12, p. 36.
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C. kadangi Irane įvykdoma daugiausia mirties bausmių vienam gyventojui pasaulyje; 
kadangi Irano valdžios institucijos paskelbė mirties bausmes už su protestais susijusius 
kaltinimus ir įvykdė egzekucijas tiems asmenims, kuriems pateikti kaltinimai dėl plačiai 
paplitusių protestų, tačiau neatliko jokių skaidrių tyrimų dėl rimtų įtarimų, kad saugumo 
pareigūnai naudoja pernelyg didelę ir mirtiną jėgą prieš protestuotojus;

D. kadangi Irano režimas toliau vykdo protestuotojų egzekucijas; kadangi 2023 m. sausio 
7 d. Mohammad Mehdi Karami ir Sayed Mohammad Hosseini buvo pakarti; kadangi 
daugeliui kitų asmenų taip pat gresia didelis egzekucijos pavojus; kadangi 2022 m. 
gruodžio 12 d. pirmą kartą įvykdyta vieša Majidrezos Rahnavardo egzekucija;

E. kadangi Irane po Mahsos Amini mirties per protestus suimta daugybė Europos piliečių; 
kadangi tarp sulaikytų asmenų yra Lenkijos, Švedijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, 
Prancūzijos ir Nyderlandų piliečių; kadangi Iranas nepripažįsta dvigubos pilietybės ir 
taip riboja užsienio ambasadų galimybes susisiekti su šalyje sulaikytais jų piliečiais, 
turinčiais dvigubą pilietybę;

F. kadangi Iranas taiko ir vykdo mirties bausmę nepilnamečiams, pažeisdamas savo 
įsipareigojimus pagal JT vaiko teisių konvenciją; kadangi mirties bausmė 
neproporcingai taikoma etninėms ir religinėms mažumoms, ypač beludžiams, kurdams, 
arabams ir bahajams;

G. kadangi buvo įvykdyta dvigubą Jungtinės Karalystės ir Irano pilietybę turinčio Alirezos 
Akbari, kuris Irane buvo nuteistas mirties bausme, egzekucija; kadangi buvęs Irano 
gynybos ministro pavaduotojas buvo sulaikytas 2019 m. ir nuteistas dėl šnipinėjimo 
Jungtinei Karalystei, tačiau jis kaltinimus neigė;

H. kadangi ES nuo 2011 m. dėl žmogaus teisių pažeidimų yra priėmusi ribojamąsias 
priemones Iranui, kurios apima turto įšaldymą ir draudimą išduoti vizą asmenims ir 
subjektams, įvykdžiusiems sunkius žmogaus teisių pažeidimus, taip pat draudimą į 
Iraną eksportuoti įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms vykdyti arba 
telekomunikacijoms stebėti; kadangi šios priemonės nuolat atnaujinamos;

I. kadangi 2023 m. sausio 9 d., pirmadienį, Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
generalinis sekretorius iškvietė Irano ambasadorių Hosseiną Dehghani ir išreiškė savo 
pasibaisėjimą egzekucijomis;

J. kadangi daugybe atvejų pranešama apie nežmoniškas ir žeminančias sąlygas 
kalėjimuose, ypač Evino kalėjime, ir galimybių gauti tinkamą medicininę priežiūrą 
kalinimo metu stoką – visa tai pažeidžia Jungtinių Tautų standartines minimalias elgesio 
su kaliniais taisykles;

K. kadangi 2016 m. balandžio 24 d. Irano saugumo pajėgos suėmė Švedijos ir Irano 
pilietybę turintį dr. Ahmadrezą Djalali, kuris specializuojasi skubios medicinos 
pagalbos srityje ir yra Laisvojo Briuselio universiteto (Vrije Universiteit Brussel) 
Belgijoje ir Rytų Pjemonto universiteto (Università del Piemonte Orientale) Italijoje 
mokslininkas; kadangi 2017 m. spalio mėn. jis buvo nuteistas mirties bausme remiantis 
sufabrikuotais kaltinimais šnipinėjimu po labai neteisingo teismo, grindžiamo 
kankinimu išgautu prisipažinimu; kadangi 2018 m. birželio 17 d. nuosprendį patvirtino 
Irano Aukščiausiasis Teismas;
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L. kadangi Islamo revoliucijos gvardijos nariai savavališkai suėmė Belgijos humanitarinės 
pagalbos darbuotoją Olivier Vandecasteele’į ir galiausiai nuteisė jį kalėti 40 m. ir skyrė 
jam 74 rimbo kirčius dėl kaltinimų šnipinėjimu, veiksmų derinimu su JAV vyriausybe, 
pinigų plovimu ir užsienio valiutos kontrabanda;

M. kadangi organizacija „Amnesty International“ rado įrodymų dėl valdžios institucijų 
plano „bet kokia kaina“ numalšinti šiuo metu vykstančius protestus pasitelkiant Islamo 
revoliucijos gvardiją;

N. kadangi Islamo revoliucijos gvardija dėl dalyvavimo vykdant mirtinus žmogaus teisių 
pažeidimus yra įtraukta į ES ir JAV sankcijų sąrašą; kadangi šalys, įskaitant Jungtines 
Amerikos Valstijas, Islamo revoliucijos gvardiją paskelbė teroristine organizacija;

O. kadangi, remiantis pranešimais, kiekvienais metais Irane per vadinamuosius žudymus 
dėl garbės žiauriai nužudoma 400–500 moterų; kadangi moterys ir vyrai dažnai 
nesulaukia teisingumo už prieš juos įvykdytus nusikaltimus dėl garbės;

1. kuo griežčiausiai smerkia mirties bausmės taikymą bet kokiomis aplinkybėmis;

2. yra pasibaisėjęs dėl su vykstančiais protestais susijusių egzekucijų;

3. reiškia gilią užuojautą visų nekaltų aukų šeimoms, draugams ir kolegoms;

4. ragina Irano valdžios institucijas nedelsiant nutraukti smurtinį protestų malšinimą; 
tikisi, kad Iranas patikslins sulaikytų, sužeistų ir žuvusių asmenų skaičių; ragina paleisti 
visus nesmurtavusius protestuotojus ir visiems sulaikytiesiems užtikrinti tinkamą 
procesą;

5. kuo griežčiausiai smerkia Irano ir Jungtinės Karalystės piliečio Alirezos Akbari 
egzekuciją Irane;

6. ragina nedelsiant paskelbti visų Irano režimo taikomų mirties bausmių moratoriumą;

7. smerkia Irane vykdomą ES piliečių sulaikymą ir persekiojimą; ragina Irano valdžios 
institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus suimtus ES piliečius, įskaitant 
Švedijos ir Irano pilietį dr. Ahmadrezą Djalali ir ES ir Belgijos pilietį Olivier 
Vandecasteele’į, ir užtikrinti jų saugų grįžimą į savo šalį;

8. pabrėžia, kad nepriklausomi tarptautiniai ekspertai turės ištirti kiekvieną žmogaus teisių 
pažeidimą Irane; reikalauja, kad Irano valdžios institucijos leistų greitai, atsižvelgiant į 
įrodymus, nešališkai ir veiksmingai ištirti visus protestuotojų nužudymo atvejus, taip 
pat kad atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

9. pabrėžia, kad Europos Sąjunga apsvarstys visas turimas galimybes reaguoti į Mahsos 
Amini nužudymą ir į veiksmus, kurių Irano saugumo pajėgos ėmėsi reaguodamos į po 
to prasidėjusias demonstracijas;

10. ragina įgyvendinti tikslines ir pritaikytas sankcijas; ragina Komisiją priimti papildomų 
sankcijų paketus, orientuotus į persekiojimuose ir egzekucijose dalyvaujančius asmenis; 
pabrėžia, kad turi būti atliktas būsimų sankcijų vertinimas, kuriuo būtų užtikrinta, kad 
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jos nekenkia Irano pilietinei visuomenei;

11. ragina ES, vadovaujantis Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių pavyzdžiu, Islamo 
revoliucijos gvardiją paskelbti teroristiniu subjektu;

12. primygtinai ragina Irano valdžios institucijas griežtai laikytis tarptautiniuose 
susitarimuose, įskaitant TPPTP, kuriuos Iranas yra pasirašęs, įtvirtintų principų;

13. palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos sprendimą nustatyti naujas sankcijas Iranui, 
skirtas trims subjektams ir 29 asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių 
pažeidimus šalyje per šiuo metu vykdomą smurtinį protestų malšinimą;

14. pakartoja remiantis Irano moteris ir vyrus, kurie nori gyventi laisvoje, stabilioje, 
įtraukioje ir demokratinėje valstybėje, kuri laikosi savo nacionalinių ir tarptautinių 
įsipareigojimų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje;

15. griežtai smerkia Europos Parlamento nariams Irano valdžios institucijų taikomas 
sankcijas; pabrėžia, kad kol Europos Parlamento nariams bus taikomos valdžios 
institucijų sankcijos, tarpparlamentinis dialogas turėtų būti sustabdytas;

16. pabrėžia, kad nuolatiniai ir labai sunkūs žmogaus teisių pažeidimai, kuriuos Irano 
režimas vykdo savo gyventojų atžvilgiu, kelia pavojų deryboms dėl Bendro visapusiško 
veiksmų plano;

17. pakartoja savo raginimą visoms valstybėms narėms bendrai paskelbti viešus 
pareiškimus ir vykdyti diplomatines iniciatyvas siekiant stebėti neteisingo bylos 
nagrinėjimo atvejus ir lankytis kalėjimuose, kuriuose laikomi žmogaus teisių gynėjai ir 
kiti sąžinės kaliniai, įskaitant Irane esančius ES piliečius;

18. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irano prezidentui, Irano 
vyriausybei ir parlamentui.


