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politica de securitate
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
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(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)

Subiect: Situația drepturilor omului în Iran, în special situația deținuților politici condamnați la 
moarte

Situația drepturilor omului în Iran rămâne foarte gravă. Peste 12 000 de persoane au fost arestate și 
cel puțin 1 500 au fost ucise în timpul protestelor care au izbucnit în luna noiembrie a anului trecut. 
Încă nu există informații cu privire la soarta multor deținuți. La 18 decembrie 2019, Adunarea 
Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care condamnă regimul iranian a 66-a oară pentru 
încălcări sistematice ale drepturilor omului, inclusiv arestări arbitrare, detenția prizonierilor, hărțuirea 
minorităților etnice și restricțiile privind libertatea de exprimare. La 19 decembrie 2019, Parlamentul a 
adoptat o rezoluție prin care condamnă reacția regimului iranian la protestele non-violente din 
noiembrie 2019 și solicită eliberarea necondiționată a tuturor protestatarilor, a apărătorilor drepturilor 
omului și a jurnaliștilor aflați în arest. În ultimele luni, s-au înregistrat noi valuri de arestări în întreaga 
țară. Doi studenți din elita iraniană, Ali Younesi și Amir Hossein Moradi, au fost arestați și bătuți la 10 
aprilie 2020 fără niciun motiv. Opoziția iraniană a dat ulterior publicității numele altor 18 persoane 
arestate în cursul protestelor recente. În urmă cu câteva zile, Curtea Supremă a Iranului a confirmat 
condamnarea la moarte a lui Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi și Saeed Tamjidi, care au fost 
arestați sub acuzații cu caracter politic în cursul protestelor din luna noiembrie a anului trecut. 
Regimul pronunță în mod regulat sentințe de flagelare împotriva protestatarilor și disidenților, printre 
alții. Regimul iranian a refuzat până acum accesul unui raportor special al ONU și a împiedicat orice 
modalitate de monitorizare a situației drepturilor omului în Iran.

1. Cei care au fost arestați și reținuți pe nedrept sunt supuși torturii, iar unii dintre ei riscă chiar 
pedeapsa cu moartea. Ce inițiative concrete și urgente intenționează să ia Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) pentru a preveni realizarea execuțiilor, pentru a opri tortura și pentru a 
se asigura că regimul iranian eliberează persoanele reținute și arestate pe nedrept?

2. Ce politici proactive consideră UE care ar întări drepturile omului în Iran și ar garanta că iranienii 
se bucură de libertatea de întrunire și că-și exercită dreptul la libertatea de exprimare în viitoarele 
proteste, fără repercusiuni din partea regimului?

3. Ce măsuri a luat SEAE în cazurile deținuților politici care au fost condamnați la moarte după 
protestele din noiembrie, printre care Amir Hossein Moradi, Mohammad Rajabi și Saeed Tamjidi, 
și cum a reacționat la cazul lui Ali Younesi?

4. Influența și puterea Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene se extinde. SUA au introdus Corpul 
Gardienilor Revoluției Iraniene pe lista organizațiilor teroriste. Va urma UE acest exemplu, ținând 
cont de rolul Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene în represiunea sângeroasă a protestatarilor 
non-violenți din noiembrie? Cum percepe UE controlul crescând asupra puterii exercitat de 
Corpul Gardienilor Revoluției Iraniene în Iran din perspectiva drepturilor omului și a relațiilor 
bilaterale UE-Iran?
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5. ÎR/VP are în vedere luarea de măsuri pentru a impune sancțiuni personale țintite împotriva 
persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului, transmițând Iranului un mesaj 
clar și ferm că UE se opune acestei situații?
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