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Předmět: Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména situace politických vězňů odsouzených 
k trestu smrti

Situace v oblasti lidských práv v Íránu je stále mimořádně špatná. Při protestech, které vypukly 
v listopadu minulého roku, bylo uvězněno více než 12 000 osob a minimálně 1 500 osob přišlo 
o život. Stále nejsou k dispozici informace o osudu mnoha zadržovaných (osob). Dne 18. prosince 
2019 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, v níž po 66. odsuzuje íránský režim za systematické 
porušování lidských práv, včetně svévolného zatýkání, zadržování vězňů, pronásledování etnických 
menšin a omezování svobody projevu. Dne 19. prosince 2019 přijal Parlament usnesení, v němž 
odsoudil reakci íránského režimu na nenásilné protesty v listopadu 2019 a požadoval, aby byli všichni 
zadržení demonstranti, obránci lidských práv a novináři bezpodmínečně propuštěni. V posledních 
měsících došlo v Íránu k dalším vlnám zatýkání. Dne 10. dubna 2020 byli dva íránští elitní studenti, 
Alí Júnesí a Amír Hosajn Moradi, bez jakéhokoli odůvodnění zatčeni a zbiti. Íránská opozice následně 
zveřejnila jména 18 dalších osob, které byly zatčeny během nedávných protestů. Před několika dny 
Nejvyšší soud Íránu potvrdil rozsudky smrti pro Amira Hosseina Moradiho, Mohammada Radžabiho a 
Saeeda Tamdžihido, kteří byli při protestech v listopadu minulého roku zatčeni na základě politických 
obvinění. Protestující a disidenty režim pravidelně odsuzuje k trestům bičování. Íránský režim dosud 
odepírá vstup zvláštního zpravodaje OSN do Íránu a brání jakýmkoli způsobům monitorování situace 
v oblasti lidských práv v zemi.

1. Osoby, které byly neoprávněně zatčeny a zadrženy, jsou vystaveny mučení a některým z nich 
dokonce může hrozit trest smrti. Jaké konkrétní a naléhavé iniciativy plánuje přijmout Evropská 
služba pro vnější činnost (ESVČ) s cílem zabránit vykonávání poprav, zastavit mučení a zajistit, 
aby íránský režim propustil osoby, které byly neoprávněně zadrženy a zatčeny?

2. Zvažuje EU přijetí proaktivních opatření, která by posílila lidská práva v Íránu a zaručila, že Iránci 
budou moci uplatňovat svobodu shromažďování a vykonávat své právo na svobodu projevu při 
budoucích protestech, aniž by byli potom pronásledováni režimem, a o jaká opatření se 
konkrétně jedná?

3. Jaké kroky podnikla ESVČ v souvislosti s případy politických vězňů, kteří byli po listopadových 
protestech odsouzeni k trestu smrti, včetně Amíra Hosajna Morádího, Mohammada Radžabího 
a Sa´ída Tamdžídího a jak reagovala na případ Alího Júnesího?

4. Vliv a moc Islámských revolučních gard roste. USA označily IRGC za teroristickou organizaci. 
Bude EU postupovat obdobně, přičemž zohlední úlohu IRGC při krvavém potlačení nenásilných 
listopadových protestů? Jak EU vnímá rostoucí moc Islámských revolučních gard v Íránu 
z hlediska lidských práv a bilaterálních vztahů mezi EU a Íránem?

5. Bude místopředseda Komise, vysoký představitel uvažovat o uvalení cílených osobních sankcí 
na jednotlivce, kteří jsou odpovědní za závažné porušování lidských práv, čímž by vyslal jasný 
a rozhodný signál Íránu o tom, že EU nesouhlasí s touto situací?
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