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B9-0070/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na protesty a popravy v Iráne
(2023/2511(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä na uznesenia 
zo 17. februára 2022 o treste smrti v Iráne1 a zo 6. októbra 2022 o smrti Mahsy Žíny 
Amíníovej a represiách voči protestujúcim za práva žien v Iráne2,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedníčky Delegácie pre vzťahy s Iránom z 22. septembra 
2022, 9. novembra 2022 a 13. decembra 2022,

– so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2433 z 12. decembra 2022, 
ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči 
určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne3,

– so zreteľom na vyhlásenie o poprave pána Alirézu Akbarího, ktoré v mene EÚ 
predniesol vysoký predstaviteľ 15. januára 2023,

– so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 
zo 7. januára 2023 o najnovších popravách v Iráne,

– so zreteľom na vyhlásenie o Iráne, ktoré v mene EÚ predniesol vysoký predstaviteľ 
25. septembra 2022,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, 
ktorý Irán ratifikoval v roku 1975,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže tzv. iránska „mravnostná“ polícia v Teheráne 13. septembra 2022 zatkla 22- 
ročnú iránsku ženu kurdského pôvodu Mahsu Žínu Amíníovú za údajné porušenie 
zákona o povinnom zahaľovaní; keďže „mravnostná“ polícia natlačila Mahsu Žínu 
Amíníovú do policajnej dodávky a zbila ju počas jej prevozu do zariadenia Vozara 
v Teheráne určeného na zaistenie, kde krátko nato upadla do kómy a 16. septembra 
2022 zomrela;

B. keďže po zabití Mahsy Žíny Amíníovej vypukli celonárodné protesty vo viac ako 120 
mestách v takmer všetkých 31 iránskych provinciách; keďže iránske bezpečnostné a 
policajné sily reagovali na protesty násilím, bez akéhokoľvek rozlišovania a obmedzení, 
čo viedlo k značným stratám na životoch, ako aj k veľkému počtu zranení;

1 Ú. v. EÚ C 342, 6.9.2022, s. 286.
2 Prijaté texty, P9_TA(2022)0352.
3 Ú. v. EÚ L 318I, 12.12.2022, s. 36.
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C. keďže Irán má celosvetovo najvyšší počet popráv na obyvateľa; keďže iránske orgány 
vydali tresty smrti za obvinenia súvisiace s protestmi a vykonali popravy tých, ktorí 
čelili obvineniam v súvislosti s rozsiahlymi protestmi, ale neuskutočnili žiadne 
transparentné vyšetrovania závažných obvinení z použitia neprimeranej a smrtiacej sily 
proti demonštrantom príslušníkmi bezpečnostných síl;

D. keďže iránsky režim naďalej popravuje protestujúcich; keďže 7. januára 2023 boli 
obesení Muhammad Mehdí Karamí a Saíd Muhammad Husajní; keďže mnohým ďalším 
hrozí vážne nebezpečenstvo popravy; keďže 12. decembra 2022 bol Madžidreza 
Rahnavard prvou osobou, ktorá bola popravená verejne;

E. keďže počas protestov po smrti Mahsy Amíníovej bolo v Iráne zatknutých niekoľko 
európskych občanov; keďže zadržané osoby sú občanmi Poľska, Švédska, Nemecka, 
Talianska, Španielska, Francúzska a Holandska; keďže Irán neuznáva dvojité 
občianstvo, čím obmedzuje prístup zahraničných veľvyslanectiev k ich štátnym 
príslušníkom s dvojitým občianstvom, ktorí sú v Iráne zadržiavaní;

F. keďže Irán vydáva a vykonáva trest smrti voči mladistvým v rozpore so svojimi 
záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach dieťaťa; keďže trest smrti sa 
neprimerane uplatňuje na príslušníkov etnických a náboženských menšín, najmä 
na Balúčov, Kurdov, Arabov a bahájcov;

G. keďže britsko-iránsky občan s dvojakým občianstvom Aliréza Akbarí, ktorý bol v Iráne 
odsúdený na trest smrti, bol popravený; keďže bývalý námestník iránskeho ministra 
obrany bol v roku 2019 zatknutý a odsúdený za špionáž pre Spojené kráľovstvo, čo však 
poprel;

H. keďže EÚ od roku 2011 zaviedla voči Iránu v reakcii na porušovanie ľudských práv 
reštriktívne opatrenia, medzi ktorými sú zmrazenie aktív a zákaz vydávania víz pre 
jednotlivcov a subjekty zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, ako aj 
zákaz vývozu zariadení, ktoré by sa mohli použiť na vnútorné represie, a zariadení 
na sledovanie telekomunikačných služieb do Iránu; keďže tieto opatrenia sa pravidelne 
aktualizujú;

I. keďže generálny tajomník Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) si 
v pondelok 9. januára 2023 predvolal iránskeho veľvyslanca Husajna Dehghaního a 
vyjadril svoje znechutenie nad popravami;

J. keďže existujú správy o mnohých prípadoch neľudských a ponižujúcich podmienok 
vo väzniciach, najmä vo väzení Evín, a o nedostatku primeraného prístupu k lekárskej 
starostlivosti počas väzby, čo je v rozpore so Štandardnými minimálnymi pravidlami 
OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

K. keďže švédsko-iránsky štátny príslušník Dr. Ahmadreza Džalálí, ktorý sa špecializuje 
na urgentnú medicínu a je vedeckým pracovníkom na belgickej univerzite Universiteit 
Brussel a na talianskej univerzite Università del Piemonte Orientale, bol 24. apríla 2016 
zatknutý iránskymi bezpečnostnými silami; keďže v októbri 2017 bol po mimoriadne 
nespravodlivom súdnom konaní na základe priznania vynúteného mučením odsúdený 
na trest smrti, a to na základe falošných obvinení zo špionáže; keďže Najvyšší súd Iránu 
tento trest potvrdil 17. júna 2018;
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L. keďže nevinný belgický humanitárny pracovník Olivier Vandecasteele bol svojvoľne 
zatknutý príslušníkmi Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a nakoniec odsúdený 
na 40 rokov väzenia a 74 rán bičom na základe obvinení zo špionáže, koordinácie s 
vládou USA, prania špinavých peňazí a pašovania meny;

M. keďže Amnesty International našla dôkazy o tom, že úrady plánujú potlačiť súčasné 
protesty „za každú cenu“ nasadením Revolučných gárd;

N. keďže IRGC je zaradený na sankčný zoznam EÚ a USA za účasť na smrteľnom 
porušovaní ľudských práv; keďže krajiny vrátane Spojených štátov označili IRGC 
za teroristickú organizáciu;

O. keďže podľa správ je každoročne v Iráne brutálne zavraždených 400 až 500 žien pri 
tzv. vraždách zo cti; keďže ženy a muži sa často nedovolajú spravodlivosti v prípade 
trestných činov, ktoré boli voči nim spáchané v mene cti;

1. čo najdôraznejšie odsudzuje používanie trestu smrti za každých okolností;

2. je zdesený popravami súvisiacimi s prebiehajúcimi protestmi;

3. vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám, priateľom a kolegom všetkých nevinných obetí;

4. vyzýva iránske orgány, aby okamžite zastavili násilné potláčanie protestov; očakáva, 
že Irán spresní počet zatknutých, zranených a obetí; vyzýva na prepustenie všetkých 
nenásilných demonštrantov a na zabezpečenie riadneho súdneho procesu pre všetkých 
zadržaných;

5. čo najdôraznejšie odsudzuje popravu iránsko-britského občana Alirézu Akbarího 
v Iráne;

6. žiada okamžité moratórium na všetky rozsudky smrti, ktoré vyniesol iránsky režim;

7. odsudzuje zadržiavanie a prenasledovanie občanov EÚ v Iráne; vyzýva iránske orgány, 
aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých zadržaných občanov EÚ a zaručili 
im bezpečný návrat do ich krajiny, vrátane švédsko-iránskeho občana Dr. Ahmadrezu 
Džalálího a občana EÚ/Belgicka Oliviera Vandecasteela;

8. zdôrazňuje, že každé porušenie ľudských práv v Iráne budú musieť vyšetriť nezávislí 
medzinárodní experti; žiada, aby iránske orgány začali rýchle, nestranné a skutočné 
vyšetrovanie všetkých zabití demonštrantov založené na dôkazoch a aby boli 
zodpovedné osoby postavené pred súd;

9. zdôrazňuje, že Európska únia zváži všetky možnosti, ktoré má k dispozícii, s cieľom 
riešiť zabitie Mahsy Amíniovej a spôsob, akým iránske bezpečnostné sily reagovali 
na následné demonštrácie.

10. vyzýva na zavedenie cielených a prispôsobených sankcií; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
ďalšie balíky sankcií zamerané na tých, ktorí sa podieľajú na prenasledovaní a 
popravách; zdôrazňuje, že budúce sankcie musia byť predmetom hodnotenia, ktoré 
zabezpečí, že nepoškodia iránsku občiansku spoločnosť;
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11. vyzýva EÚ, aby po vzore Spojených štátov a ďalších krajín zaradila IRGC na zoznam 
teroristických subjektov;

12. naliehavo vyzýva iránske orgány, aby prísne dodržiavali zásady zakotvené v 
medzinárodných dohodách vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických 
právach, ktorého je Irán zmluvnou stranou;

13. víta rozhodnutie Európskej rady prijať nové sankcie proti Iránu, ktoré sa zameriavajú na 
3 subjekty a 29 osôb zodpovedných za závažné porušovanie ľudských práv v krajine 
počas násilných zásahov, ktoré v súčasnosti prebiehajú;

14. opätovne pripomína svoju podporu iránskym ženám a mužom, ktorí chcú žiť 
v slobodnej, stabilnej, inkluzívnej a demokratickej krajine, ktorá rešpektuje svoje 
vnútroštátne a medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd;

15. dôrazne odsudzuje sankcie voči poslancom Európskeho parlamentu zo strany iránskych 
orgánov; zdôrazňuje, že pokiaľ budú európski poslanci sankcionovaní úradmi, 
medziparlamentný dialóg by mal zostať pozastavený;

16. zdôrazňuje, že pokračujúce a závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa iránsky 
režim dopúšťa proti svojmu vlastnému ľudu, ohrozuje rokovania o spoločnom 
komplexnom akčnom pláne;

17. opätovne vyzýva všetky členské štáty, aby spoločne vydali verejné vyhlásenia a 
podnikli diplomatické iniciatívy na monitorovanie nespravodlivých súdnych procesov a 
návštevu väzníc, v ktorých sú zadržiavaní obhajcovia ľudských práv a iní väzni 
svedomia vrátane štátnych príslušníkov EÚ v Iráne;

18. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, 
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Iránu, 
vláde Iránu a Madžlísu.


