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Otázka na písomné zodpovedanie E-000503/2023
podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku 
článok 138 rokovacieho poriadku
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Lukas Mandl (PPE), David Lega (PPE), Antonio López-
Istúriz White (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Frédérique Ries (Renew), Sara Skyttedal (PPE), 
Petras Auštrevičius (Renew), Romana Tomc (PPE), Hildegard Bentele (PPE), Stelios 
Kympouropoulos (PPE), Svenja Hahn (Renew), Miriam Lexmann (PPE), Attila Ara-Kovács 
(S&D), Emmanouil Fragkos (ECR), Leopoldo López Gil (PPE), Anna Fotyga (ECR), Costas 
Mavrides (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Bart Groothuis (Renew), Malik Azmani (Renew), Abir 
Al-Sahlani (Renew), Johan Nissinen (ECR), Bronis Ropė (Verts/ALE), Ilana Cicurel (Renew), 
Hermann Tertsch (ECR), Javier Zarzalejos (PPE), Samira Rafaela (Renew), Juan Ignacio Zoido 
Álvarez (PPE), Bert-Jan Ruissen (ECR)

Vec: Označenie Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) za teroristickú organizáciu v 
rámci parametrov spoločnej pozície 2001/931/SZBP

Iránski občania masovo protestujú proti iránskemu režimu. Reakcia vlády je brutálna. Demonštranti 
boli zabití, zatknutí a sú stíhaní, pričom niektorí boli odsúdení na smrť.

Zbor islamských revolučných gárd (IRGC) je na čele tohto represívneho a smrteľného konania, ktoré 
je pokusom o vážne zastrašenie iránskeho obyvateľstva a zodpovedá jeho priamym globálnym 
teroristickým aktivitám a sponzorstvu teroristických organizácií v zahraničí. EÚ by preto mala označiť 
IRGC za teroristickú organizáciu.

Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (PK/VP) v reakcii na výzvy na takéto označenie 23. januára 
2023 uviedol, že:

„V prvom rade je potrebné rozhodnutie súdu. Súd niektorého z členských štátov musí vydať právne 
vyhlásenie, konkrétne odsúdenie. Následne sa prijme opatrenie na európskej úrovni, ale najprv musí 
ísť o súdne rozhodnutie.“

Pokiaľ ide o spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP1, domnieva sa PK/VP,

1. že činnosti IRGC predstavujú teroristické činy?

2. že rozhodnutia príslušného orgánu môžu zahŕňať rozhodnutia z tretích krajín a nie sú 
obmedzené na rozhodnutia súdov členských štátov?

3. že prípadné rozhodnutia orgánov Spojeného kráľovstva a Kanady týkajúce sa označenia IRGC 
za teroristickú organizáciu by sa mohli považovať za relevantné rozhodnutia príslušného 
orgánu?

Predložené: 16.2.2023

1 Spoločná pozícia Rady z 27. decembra 2001 o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (Ú. v. 
ES L 344, 28.12.2001, s. 93).


