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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000045/2020
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Temats: Situācija cilvēktiesību jomā Irānā, jo īpaši situācija, kādā atrodas uz nāvi notiesātie 
politieslodzītie

Situācija cilvēktiesību jomā Irāna joprojām ir satraucoša. Vairāk nekā 12 000 cilvēku ir arestēti, un 
vismaz 1500 cilvēku tika nogalināti pagājušā gada novembra protestu laikā. Joprojām nav 
informācijas par daudzu aizturēto likteni. 2019. gada 18. decembrī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma 
rezolūciju, kurā jau 66. reizi tika nosodīts Irānas režīms par sistemātiskiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem, tostarp patvaļīgiem arestiem, cilvēku turēšanu ieslodzījumā, etnisko minoritāšu 
vajāšanu un vārda brīvības ierobežojumiem. Parlaments 2019. gada 19. decembrī pieņēma 
rezolūciju, kurā nosodīja Irānas režīma reakciju uz nevardarbīgajiem protestiem 2019. gada novembrī 
un pieprasīja bez nosacījumiem atbrīvot visus apcietinātos protestētājus, cilvēktiesību aizstāvjus un 
žurnālistus. Pēdējos mēnešos valstī ir notikuši jauni aresti. Divi Irānas elites studenti – Ali Younesi un 
Amir Hossein Moradi – bez jebkāda pamatojuma tika arestēti un piekauti 2020. gada 10. aprīlī. Pēc 
tam Irānas opozīcija publiskoja 18 citu cilvēku vārdus, kas tika arestēti neseno protestu laikā. Pirms 
dažām dienām Irānas Augstākā tiesa apstiprināja nāvessodu Amir Hossein Moradi, Mohammad 
Rajabi un Saeed Tamjidi, kurus aizturēja, pamatojoties uz politiskām apsūdzībām pagājušā gada 
novembra protestos. Režīms regulāri piespriež pēršanas sodus arī protestētājiem un disidentiem. 
Irānas režīms līdz šim ir liedzis iebraukt ANO īpašajam referentam un kavējis jebkādus līdzekļus 
cilvēktiesību situācijas novērošanai Irānā.

1. 1) Tiem, kuri ir nepamatoti arestēti un aizturēti, draud spīdzināšana, un dažiem no viņiem pat 
draud nāvessods. Kādas konkrētas un steidzamas iniciatīvas Eiropas Ārējās darbības dienests 
(EĀDD) plāno veikt, lai novērstu nāvessodu izpildi, izbeigtu spīdzināšanu un nodrošinātu, ka 
Irānas režīms atbrīvo personas, kuras ir nepamatoti aizturētas un apcietinātas?

2. Kādu proaktīvu politiku apsver ES, kas ļautu stiprināt cilvēktiesības Irānā un nodrošinātu, ka 
Irānas iedzīvotāji turpmākos protestos var izmantot pulcēšanās brīvību un vārda brīvību, 
nebaidoties no režīma negatīvās reakcijas sekām?

3. Kādus pasākumus EĀDD ir veicis to politieslodzīto, tostarp Amir Hossein Moradi, Mohammad 
Rajabi un Saeed Tamjid, gadījumā, kuriem ir piespriests nāvessods pēc novembra protestiem un 
kas ir paveikts, reaģējot uz Ali Younesi gadījumu?

4. Pieaug Islāma Revolucionāro gvardu korpusa (IRGK) ietekme un vara. ASV ir iekļāvusi IRGC 
sarakstā kā teroristu organizāciju. Vai ES sekos šim piemēram, ņemot vērā IRGK lomu 
asiņainajā nevardarbīgo protestētāju apspiešanā novembrī? Kā ES vērtē IRGK pieaugošo 
ietekmi uz varu Irānā saistībā ar cilvēktiesībām un ES un Irānas divpusējām attiecībām?

5. Vai PV/AP apsvērs iespēju veikt pasākumus, lai noteiktu mērķtiecīgas individuālas sankcijas pret 
personām, kas atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, sūtot Irānai skaidru un 
apņēmīgu vēstījumu, ka ES iebilst pret šādu situāciju?
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