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Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2020
до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Член 136 от Правилника за дейността
Anna Fotyga (ECR), Mazaly Aguilar (ECR), Petras Auštrevičius (Renew), Franc Bogovič (PPE), 
Marco Campomenosi (ID), Derk Jan Eppink (ECR), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Raffaele Fitto 
(ECR), Rasa Juknevičienė (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Andrius Kubilius (PPE), Miriam Lexmann 
(PPE), Ljudmila Novak (PPE), Juozas Olekas (S&D), Urmas Paet (Renew), Maite 
Pagazaurtundúa (Renew), Stanislav Polčák (PPE), Elżbieta Rafalska (ECR), Frédérique Ries 
(Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Bogdan Rzońca (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Jacek 
Saryusz-Wolski (ECR), Radosław Sikorski (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), 
Ruža Tomašić (ECR), Romana Tomc (PPE), Alexandr Vondra (ECR), Veronika Vrecionová 
(ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jan Zahradil (ECR), Roberts Zīle 
(ECR), Milan Zver (PPE), Kosma Złotowski (ECR)

Относно: Положението с правата на човека в Иран, по-специално положението с осъдените 
на смърт политически затворници

Положението с правата на човека в Иран продължава да бъде съкрушително. Над 12 000 са 
арестуваните и поне 1 500 души са загиналите при избухналите миналия ноември протести. 
Все още няма информация за съдбата на много от задържаните. На 18 декември 2019 г. 
Общото събрание на ООН прие резолюция, с която осъжда иранския режим за 66-ти път за 
системни нарушения на правата на човека, включително произволни арести, задържане на 
затворници, тормоз на етнически малцинства и ограничения на свободата на изразяване. На 19 
декември 2019 г. Парламентът прие резолюция, с която осъжда реакцията на иранския режим 
спрямо ненасилствените протести през ноември 2019 г. и изисква всички демонстранти, 
защитници на правата на човека и журналисти, задържани с арест, да бъдат освободени 
безусловно. Нови вълни от арести заляха страната през последните месеци. Двама елитни 
ирански студенти, Али Юнеси и Амир Хосейн Моради, бяха арестувани и станаха жертва на 
побой на 10 април 2020 г. без никакви основания. Впоследствие иранската опозиция оповести 
имената на други 18 души, арестувани по време на неотдавнашните протести. Преди няколко 
дни Върховният съд на Иран потвърди смъртните присъди на Амир Хосейн Моради, Мохамад 
Ражаби и Саед Тамжиди, които бяха арестувани по време на протестите през ноември 
миналата година. Режимът редовно произнася присъди за бичуване на протестиращите и 
дисидентите. Досега режимът в Иран отрече влизането на специален докладчик на ООН и 
възпрепятстваше всякакви средства за наблюдение на положението с правата на човека в 
Иран.

1. 1.Тези, които са били несправедливо арестувани и задържани, биват подлагани на 
изтезания, а някои от тях може дори да са изправени пред смъртно наказание. Какви 
конкретни и спешни инициативи планира да предприеме Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД), за да предотврати извършването на екзекуции, да спре изтезанията и да 
гарантира, че иранският режим освобождава лицата, които са били несправедливо 
задържани и арестувани?

2. Какви проактивни политики разглежда ЕС, които биха укрепили правата на човека в Иран и 
биха гарантирали, че иранският народ се ползва на свободата на събранията и 
упражняват правото си на свобода на словото при бъдещи протести, без това да води до 
репресии от страна на режима?

3. Какви стъпки в предприела ЕСВД във връзка със случаите на осъдените на смърт 
политически затворници след ноемврийските протести, включително Амир Хосейн 
Моради, Мохамад Ражаби и Саед Тамжиди и какво е предприела по случая с Али Юнеси?

4. Влиянието и мощта на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се 
засилват. САЩ считат IRGC за терористична организация. Ще последва ли ЕС този 
пример, като вземе предвид ролята на IRGC в кървавите репресии срещу мирно 
протестиращите миналия ноември? По какъв начин ЕС разглежда засилващото се 
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правомощие на IRGC в Иран по отношение на правата на човека и двустранните 
отношения между ЕС и Иран?

5. ЗП/ВП ще обмисли ли предприемането на мерки за налагане на целенасочени лични 
санкции срещу лицата, отговорни за тежки нарушения на правата на човека, като отправи 
ясно и решително послание към Иран, че ЕС се противопоставя на тази ситуация?
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