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Žmogaus teisių padėtis Irane tebėra katastrofiška. Praėjusių metų lapkričio mėn. prasidėjus 
protestams buvo suimta daugiau kaip 12 000 asmenų ir žuvo ne mažiau kaip 1 500 žmonių. Vis dar 
nėra informacijos apie daugelio sulaikytųjų likimą. 2019 m. gruodžio 18 d. JT Generalinė Asamblėja 
priėmė rezoliuciją, kurioje 66-ąjį kartą pasmerkė Irano režimą už sistemingus žmogaus teisių 
pažeidimus, įskaitant savavališkus areštus, kalinių sulaikymą, etninių mažumų persekiojimą ir 
saviraiškos laisvės apribojimus. 2019 m. gruodžio 19 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje 
pasmerkė Irano režimo atsaką į 2019 m. lapkričio mėn. vykusius nesmurtinius protestus ir 
pareikalavo, kad visi suimti protestuotojai, žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai būtų besąlygiškai 
paleisti. Pastaraisiais mėnesiais per šalį nuvilnijo naujos areštų bangos. 2020 m. balandžio 10 d. be 
jokio pagrindo buvo suimti ir sumušti du geriausi Irano studentai Ali Younesi ir Amir Hossein Moradi. 
Irano opozicija vėliau paskelbė kitų 18 asmenų, suimtų per neseniai vykusius protestus, vardus ir 
pavardes. Prieš kelias dienas Irano Aukščiausiasis Teismas patvirtino mirties nuosprendžius Amirui 
Hosseinui Moradi, Mohammadui Rajabi ir Saeedui Tamjidi, jie dėl politinių kaltinimų buvo suimti 
praėjusių lapkričio mėn. protestų metu. Režimas, be kita ko, reguliariai priima nuosprendžius dėl 
protestuotojų ir disidentų plakimo. Irano režimas iki šiol neleido atvykti JT specialiajam pranešėjui ir 
trukdė imtis bet kokių žmogaus teisių padėties Irane stebėsenos priemonių.

1. Neteisėtai suimti ir sulaikyti asmenys yra kankinami, o kai kuriems iš jų net gali būti taikoma 
mirties bausmė. Kokių konkrečių ir skubių iniciatyvų ketina imtis Europos išorės veiksmų tarnyba 
(EIVT), kad užkirstų kelią mirties bausmių vykdymui, sustabdytų kankinimus ir užtikrintų, kad 
Irano režimas paleistų neteisėtai sulaikytus ir suimtus asmenis?

2. Kokios aktyvios politikos svarsto imtis ES, kurią įgyvendinant būtų stiprinamos žmogaus teisės 
Irane ir užtikrinama, kad Irano piliečiai galėtų laisvai burtis į susirinkimus ir būsimuose 
protestuose naudotis savo teise į žodžio laisvę nebijodami režimo represijų?

3. Kokių veiksmų ėmėsi EIVT atsižvelgdama į atvejus politinių kalinių, nuteistų mirties bausme po 
lapkričio mėn. protestų, įskaitant Amirą Hosseiną Moradi, Mohammadą Rajabi ir Saeedą Tamjidi, 
ir kokias priemones ji taikė reaguodama į Ali Younesi atvejį?

4. Islamo revoliucijos gvardijos įtaka ir galia didėja. JAV įtraukė Islamo revoliucijos gvardiją į 
teroristinių organizacijų sąrašą. Ar ES imsis tolesnių veiksmų, atsižvelgdama į Islamo revoliucijos 
gvardijos vaidmenį per lapkričio mėn. kruvinas represijas prieš nesmurtinius protestuotojus? Kaip 
ES vertina vis stiprėjančią Islamo revoliucijos gvardijos galią Irane žmogaus teisių bei ES ir Irano 
dvišalių santykių požiūriu?

5. Ar Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis svarstys galimybę imtis 
veiksmų siekiant taikyti tikslines individualias sankcijas asmenims, atsakingiems už sunkius 
žmogaus teisių pažeidimus, ir tokiu būdu nusiųsti Iranui aiškią ir ryžtingą žinią, kad ES 
prieštarauja šiai padėčiai?
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