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Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano, ypač 2012 m. Sacharovo premijos laureatės 
Nasrin Sotoudeh atvejo
(2020/2914(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į 2018 m. gruodžio 13 d. 
rezoliuciją dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo1, ir į 2019 m. rugsėjo 17 d. 
rezoliuciją dėl moterų teisių gynėjų ir įkalintų dvigubą pilietybę turinčių ES piliečių 
padėties2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuro (OHCHR) pareiškimą dėl Irano, kuriame prašoma išlaisvinti Nasrin 
Sotoudeh,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 12 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
atstovo spaudai pareiškimą dėl mirties bausmės Ruhollah Zam įvykdymo,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 25 d. OHCHR pareiškimą, kuriame Iranas 
raginamas sustabdyti mirties bausmės Ahmadreza Djalali vykdymą,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 26 d. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo žmogaus 
teisių padėties Irano Islamo Respublikoje klausimais pareiškimą, kuriame primygtinai 
raginama užtikrinti atsakomybę už smurtinį susidorojimą su protestais, ir į jo 2020 m. 
liepos 21 d. pranešimą apie žmogaus teisių padėtį Irano Islamo Respublikoje,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 9 d. vykusį 5-ąjį Europos Sąjungos ir Irano aukšto 
lygio dialogą,

– atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

– atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu ir saviraiškos 
laisvės,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. Nasrin Sotoudeh paskirta Sacharovo premija už 
minties laisvę,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi Nasrin Sotoudeh, 2012 m. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatė, yra 
Irano teisininkė, žmogaus teisių aktyvistė ir politinė kalinė, ji pastaruosius 15 metų 
kovojo už moterų, vaikų, religinių mažumų, žurnalistų ir menininkų, taip pat tų, kuriems 
grėsė mirties bausmė, teises, todėl Irano valdžios institucijos buvo nuolat persekiojama, 

1 OL C 388, 2020 11 13, p. 127.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0019.
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prie jos buvo nuolat priekabiaujama, ji buvo kelis kartus sulaikyta ir įkalinta; kadangi iš 
jos baudžiamojo persekiojimo ir jai iškeltų kaltinimų matyti, kaip grėsmingai Irano 
teisminės institucijos kriminalizuoja žmogaus teisių gynimo veiklą;

B. kadangi Nasrin Sotoudeh savavališkai sulaikyta nuo 2018 m. birželio 13 d. už 
atstovavimą moterims, protestavusioms prieš Irano įstatymą dėl privalomo hidžabo 
dėvėjimo, ir 2019 m. kovo mėn., jai pačiai nedalyvaujant, N. Sotoudeh buvo skirta 33 
metų laisvės atėmimo bausmė ir 148 kirčiai; kadangi Jungtinių Tautų ekspertai daug 
kartų išreiškė didelį susirūpinimą dėl to, kad jos dabartinis sulaikymas yra savavališkas, 
ir ragino ją išlaisvinti;

C. kadangi Nasrin Sotoudeh buvo laikinai paleista į laisvę 2020 m. lapkričio 7 d., kai buvo 
gautas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas; kadangi 2020 m. gruodžio 2 d. jai buvo 
nurodyta grįžti į Qarchak kalėjimą – moterų sulaikymo centrą Teherane, pagarsėjusį 
žiauriomis ir nežmoniškomis kalinimo sąlygomis; kadangi šis Irano valdžios institucijų 
sprendimas gali turėti Nasrin Sotoudeh gyvybei pavojingų pasekmių ir toliau pratęsia 
savavališką jos kalinimą pažeidžiant Irano įsipareigojimus pagal tarptautinę žmogaus 
teisių teisę;

D. kadangi Irano valdžios institucijos persekioja Nasrin Sotoudeh šeimos narius, gimines ir 
draugus, visų pirma jos vyrą Reza Khandan, siekdamos juos nutildyti ir nutraukti bet 
kokias kampanijas už Nasrin Sotoudeh išlaisvinimą;

E. kadangi Nasrin Sotoudeh sulaikymas yra vienas iš suintensyvinto susidorojimo su 
moterų teisių gynėjais Irane veiksmų; kadangi moterų teisių gynėjai, aktyviai 
agituojantys už moterų įgalinimą ir teises, kenčia nuo priekabiavimo, savavališkų 
sulaikymų ir kalinimo ir jų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą 
pažeidžiamos;

F. kadangi Ahmadreza Djalali, Irano ir Švedijos pilietybę turintis gydytojas, akademikas ir 
VUB universiteto Belgijoje ir Rytų Pjemonto universiteto Italijoje dėstytojas, 2017 m. 
spalio mėn. nuteistas mirties bausme remiantis sufabrikuotais kaltinimais šnipinėjimu, 
buvo perkeltas, kaip pranešama, į vienutę, ruošiantis vykdyti mirties bausmę, nepaisant 
plačiai pripažintų išvadų, patvirtinančių, kad jo teismo procesas buvo labai neteisingas 
ir kad nuosprendis pagrįstas prievartiniu prisipažinimu, išgautu kankinimais; kadangi 
Irano pareigūnai grasino nužudyti jį ir jo šeimos narius Švedijoje ir Irane; kadangi laiške 
iš Evino politinių kalinių kalėjimo jis rašė, kad buvo sulaikytas už tai, kad atsisakė 
Iranui šnipinėti Europos institucijas; kadangi 2020 m. lapkričio 24 d. A. Djalali buvo 
informuotas, kad netrukus jam bus įvykdyta mirties bausmė;

G. kadangi 2020 m. gruodžio 12 d. žurnalistui Ruhollah Zam įvykdyta mirties bausmė 
pakariant, 2020 m. gruodžio 8 d. Aukščiausiajam Teismui skubiai priėmus sprendimą 
palikti galioti jo mirties nuosprendį, remiantis abstrakčiais kaltinimais „erezijos 
skleidimu pasaulyje“ ir prievarta išgautais prisipažinimais; kadangi R. Zam 2009 m. 
buvo suteiktas prieglobstis Prancūzijoje ir jis vadovavo populiariam Irano valdžios 
institucijas kritikavusiam kanalui „Telegram“, Irano valdžios institucijų buvo įviliotas 
atvykti į Iraką, ten pagrobtas ir perkeltas į Iraną; kadangi jo mirties bausmė už 
naudojimąsi savo teise į saviraiškos laisvę yra daugiau nei akivaizdus tarptautinės 
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žmogaus teisių teisės pažeidimas;

H. kadangi ES pilietė ir įžymi Prancūzijos ir Irano pilietybę turinti akademikė Fariba 
Adelkhah, Paryžiaus politikos mokslų instituto mokslinių tyrimų centro direktorė, nuo 
2019 m. birželio mėn. savavališkai kalinama Evino kalėjime;

I. kadangi dvigubą ES ir Irano pilietybę turintys asmenys ir toliau yra sulaikomi, po to 
kalinami ilgą laiką vienutėse ir tardomi, neužtikrinamas tinkamas procesas, 
neužtikrinama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir skiriamos ilgos laisvės atėmimo 
bausmės, remiantis abstrakčiais ar neapibrėžtais nacionalinio saugumo pažeidimo ir 
šnipinėjimo kaltinimais; kadangi Iranas nepripažįsta dvigubos pilietybės ir taip riboja 
užsienio ambasadų galimybes susisiekti su Irane sulaikytais jų piliečiais, turinčiais 
dvigubą pilietybę;

J. kadangi Irano teismai neužtikrina tinkamo proceso ir teisingo bylos nagrinėjimo, 
neleidžia susisiekti su teisiniu konsultantu, ypač tuo metu, kai vyksta tyrimas, ir 
neleidžia konsulinėms, Jungtinių Tautų ar humanitarinėms organizacijoms aplankyti 
sulaikytųjų; kadangi Irano teisminių institucijų nuosprendžiai dažnai grindžiami 
abstrakčiais ar neapibrėžtais nacionalinio saugumo pažeidimo ir šnipinėjimo 
kaltinimais; kadangi nėra nepriklausomų atskaitomybės teisminėse institucijose 
užtikrinimo mechanizmų ir vis dar didelį susirūpinimą kelia teisėjų darbo politizavimas;

K. kadangi į Irano pilietinės visuomenės protestus prieš skurdą, infliaciją, korupciją ir 
politinį autoritarizmą Irano valdžios institucijos reaguoja didelėmis represijomis; 
kadangi Irano žvalgybos tarnyba ėmėsi intensyvesnio susidorojimo su pilietinės 
visuomenės aktyvistais ir žmogaus teisių gynėjais, teisininkais, aplinkosaugos 
aktyvistais, moterų teisių gynėjais, studentais, žurnalistais, mokytojais, sunkvežimių 
vairuotojais ir taikiais aktyvistais;

L. kadangi Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai paragino Iraną užtikrinti žmogaus 
teisių gynėjų ir teisininkų, kurie buvo įkalinti už viešą paramą protestams prieš 
privalomą hidžabo dėvėjimą Irane, teises ir pakartotinai išreiškė didelį susirūpinimą dėl 
tebevykdomų mirties bausmių nepilnamečiams nuteistiesiems Irane;

M. kadangi esama daug pranešimų apie nežmoniškas ir žeminančias sąlygas kalėjimuose ir 
atsisakymą suteikti tinkamas galimybes gauti medicininę pagalbą sulaikymo metu, tokiu 
būdu siekiant įbauginti, nubausti ar daryti spaudimą sulaikytiesiems, pažeidžiant 
Jungtinių Tautų standartines būtinąsias elgesio su kaliniais taisykles;

N. kadangi dešimtys žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, teisininkų ir aktyvistų ir toliau lieka 
už grotų dėl savo taikios aktyvistų veiklos ir buvo išbraukti iš malonės ir laikinai 
išlaisvinamų per COVID-19 pandemiją, siekiant mažinti kalinių perpildytuose 
kalėjimuose skaičių, asmenų sąrašų;

O. kadangi Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Irano Islamo 
Respublikoje klausimais savo 2020 m. liepos 21 d. Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai pateiktame metiniame pranešime pasmerkė tai, kad Iranas ir toliau taiko 
mirties bausmę ir įvykdo daug mirties bausmių, taip pat patvirtino, kad gauti pranešimai 
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rodo nuolatinę saviraiškos laisvės ribojimo tendenciją ir tebesitęsiančią mažumų ir 
moterų diskriminaciją;

P. kadangi tame pačiame pranešime Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas patvirtina, kad, 
nepaisant aiškių įrodymų, jog Irano saugumo pajėgos naudojo pernelyg didelę ir mirtiną 
jėgą, dėl kurios per 2019 m. lapkričio mėn. protestus žuvo daugiau kaip 300 žmonių, 
įskaitant moteris ir vaikus, praėjus beveik metams Irano valdžios institucijos neatliko 
tarptautinius standartus atitinkančio tyrimo;

Q. kadangi daugėja mirties nuosprendžių protestuotojams, taikant vadinamųjų 
prisipažinimų, išgautų kankinant, modelį, ir po to protestuotojams įvykdoma mirties 
bausmė, apie tai nepranešus jų advokatams ar šeimos nariams, kaip atsitiko, pvz., 
imtynių žvaigždės Navid Afkari atveju – jis buvo nužudytas 2020 m. rugsėjo 12 d. 
vykdant mirties nuosprendį, remiantis kaltinimais, kuriuos jis visiškai paneigė; kadangi 
N. Afkari broliai tebėra kalėjime ir jiems skirtos labai ilgos bausmės už dalyvavimą 
protestuose prieš vyriausybę;

R. kadangi Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ragino įsteigti Artimiesiems Rytams, 
visų pirma Iranui, skirtą EIVT Strateginės komunikacijos padalinį;

S. kadangi protestams internete ir gatvėse numalšinti naudojamos masinio sekimo 
technologijos, be kita ko, pasitelkiant internetinę cenzūrą; kadangi valstybinė 
žiniasklaida, dalyvaujant svarbiausiems nacionaliniams veikėjams, vykdė 
dezinformacijos kampanijas prieš protestuotojus ir žmogaus teisių gynėjus, siekdama 
iškraipyti informaciją apie 2019 m. lapkričio mėn. protestus;

1. griežtai smerkia moterų žmogaus teisių gynėjos ir teisininkės Nasrin Sotoudeh 
savavališką sulaikymą, nuteisimą ir neseniai įvykusį grąžinimą į kalėjimą ir ragina Irano 
Islamo Respublikos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai ją išlaisvinti ir leisti 
jai gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

2. griežtai smerkia tai, kad Prancūzijoje įsikūrusiam žurnalistui, kanalo „Amad News 
Telegram“ redaktoriui, Ruhollah Zam 2020 m. gruodžio 12 d. ir imtynininkui Navidui 
Afkariui 2020 m. rugsėjo 12 d. įvykdyta mirties bausmė; reiškia gilią užuojautą jų 
šeimoms, draugams ir kolegoms; ragina ES ir jos valstybių narių institucijas užtikrinti 
veiksmingesnę ES gyvenančių Irano piliečių, kurie patiria Irano žvalgybos tarnybų 
persekiojimą ir grasinimus, apsaugą;

3. ragina Iraną nedelsiant sustabdyti Švedijos ir Irano pilietybę turinčiam akademikui 
Ahmadreza Djalali numatomą mirties bausmės įvykdymą netrukus, jį išlaisvinti ir 
atlyginti jam žalą, taip pat nutraukti grasinimus jo šeimai Irane ir Švedijoje; be to, 
griežtai smerkia jo kankinimą, savavališką sulaikymą ir mirties nuosprendį; pažymi, kad 
2020 m. lapkričio 24 d. A. Djalali buvo informuotas, kad baudžiamojo persekiojimo 
institucijos išdavė įsakymą įvykdyti bausmę, ir kad jis perkeltas į vienutę Evino 
kalėjimo 209 sekcijoje; pakartoja savo raginimą Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir 
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES 
valstybėms narėms skubiai įsikišti, siekiant sustabdyti bet kokius planus įvykdyti 
mirties bausmę Ahmadreza Djalali, panaikinti jo mirties nuosprendį ir užtikrinti, kad jis 
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būtų nedelsiant išlaisvintas;

4. ragina visas ES valstybes nares drauge pateikti viešus pareiškimus ir imtis diplomatinių 
iniciatyvų, siekiant stebėti neteisingus teismo procesus ir lankytis kalėjimuose, kuriuose 
kalinami žmogaus teisių gynėjai ir kiti sąžinės kaliniai, įskaitant ES piliečius Irane, 
laikantis ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų;

5. ragina Irano vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti šimtus žmonių, 
savavališkai sulaikytų už taikų naudojimąsi savo teisėmis į nuomonės ir saviraiškos 
laisvę, įskaitant protestuotojus, žurnalistus, žiniasklaidos darbuotojus, politinius 
disidentus, menininkus, rašytojus ir žmogaus teisių gynėjus, be kita ko, teisininkus, 
moterų teisių gynėjus, darbo teisių aktyvistus, mažumų teisių aktyvistus, 
gamtosaugininkus, aktyvistus, agituojančius prieš mirties bausmę, ir kitus asmenis, 
įskaitant tuos, kurie reikalauja tiesos, teisingumo ir žalos atlyginimo už XX a. 8-ojo 
dešimtmečio masines neteismines egzekucijas; pabrėžia, kad iki tol, kol tie asmenys bus 
išlaisvinti, Irano valdžios institucijos privalo užtikrinti jų fizinį ir psichinį saugumą;

6. primygtinai ragina Iraną nedelsiant panaikinti visus kaltinimus ir visus kelionių 
apribojimus visiems dvigubą Europos ir Irano pilietybę turintiems piliečiams, kuriems 
taikomas savavališkas sulaikymas ir kitos ribojamosios priemonės, pavyzdžiui, Fariba 
Adelkhah, Nahid Taghavi, Kameel Ahmady ir Nazanin Zaghari-Ratcliffe atvejais; 
pakartoja savo reikalavimą nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti Kamran Ghaderi, 
Massoud Mossaheb ir Morad Tahbaz, kurie šiuo metu kalinami Irano kalėjimuose, ir 
dar kartą smerkia Irano teisminių institucijų tęsiamą dvigubą ES ir Irano pilietybę 
turinčių ES ir Irano piliečių įkalinimo praktiką po neteisingų teismo procesų ir tai, kad 
jie neturi galimybės gauti konsulinės pagalbos;

7. išreiškia susirūpinimą dėl fizinio žmogaus teisių gynėjos Golrokh Iraee užpuolimo ir jos 
priverstinio perkėlimo į Evino kalėjimą 2020 m. gruodžio 13 d.; ragina nedelsiant 
paaiškinti, kokia yra jos padėtis, ir pakartoja savo reikalavimą ją išlaisvinti;

8. griežčiausiai smerkia represijas, susijusias su teisėmis į saviraiškos, asociacijų ir taikių 
susirinkimų laisvę; primygtinai ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai įgyvendinamas Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, kurio šalis 
jis yra, ir užtikrinti visų sulaikytųjų teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą, 
įskaitant galimybę būti atstovaujamiems savo pasirinkto teisininko;

9. smerkia pilietinės erdvės apribojimus, mirties bausmės kaip politinių represijų ginklo 
naudojimą, amputacijas, plakimus ir kitas žiaurias ir nežmoniškas bausmes, įtrauktas į 
Irano baudžiamąjį kodeksą, žiaurias ir nežmoniškas kalinimo sąlygas, kankinimais ar 
netinkamo elgesio su kaliniu būdu išgautus prisipažinimus ir civilių asmenų bylų 
nagrinėjimą revoliuciniuose teismuose; smerkia mirties bausmės naudojimą siekiant 
atgrasyti nuo taikios ir aktyvios disidentų veiklos žmogaus teisių srityje ir teisės 
naudotis saviraiškos laisve; ragina Irano vyriausybę nedelsiant paskelbti visų paskirtų 
mirties bausmių vykdymo moratoriumą, numatant vėliau visiškai panaikinti mirties 
bausmę;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Irano moterys padarė pažangą švietimo, mokslo ir mokslinių 
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tyrimų srityse, kaip rodo tai, kad dauguma studentų Irano universitetuose yra moterys; 
primygtinai ragina Irano Islamo Respubliką teisiškai ir praktiškai panaikinti visų formų 
diskriminaciją moterų ir mergaičių atžvilgiu ir kitus jų žmogaus teisių pažeidimus; 
tvirtai remia Irano moterų ir žmogaus teisių gynėjus, nesiliaujančius ginti žmogaus 
teisių nepaisant jiems iškylančių sunkumų ir jų patiriamo asmeninio persekiojimo;

11. ragina Irano valdžios institucijas kovoti su visų formų diskriminacija, nukreipta prieš 
etninėms ir religinėms mažumoms priklausančius asmenis, įskaitant krikščionis ir 
bahajus bei LGBTI asmenis, ir nedelsiant bei besąlygiškai išlaisvinti visus asmenis, 
įkalintus už naudojimąsi savo teise į religijos ar tikėjimo laisvę ar seksualinę orientaciją;

12. ragina pradėti Jungtinių Tautų vadovaujamą nusikaltimų pagal tarptautinę teisę ir kitų 
sunkių žmogaus teisių pažeidimų, padarytų per 2019 m. lapkričio mėn. ir 2020 m. 
sausio mėn. protestus, tyrimą; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares patvirtinti 
tikslines ribojamąsias priemones už šiuos pažeidimus atsakingiems pareigūnams;

13. tvirtai remia Irano gyventojus, siekiančius ir norinčius sukurti laisvą, stabilią, įtraukią ir 
demokratinę valstybę, kuri laikosi savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje; ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti 
nepriklausomus ir nešališkus visų mirčių per šiuos protestus tyrimus, taip pat 
nepriklausomus ir nešališkus tyrimus visų asmenų, kuriems, kaip įtariama, tenka 
baudžiamoji atsakomybė už protestuotojų žudymą, atžvilgiu ir visų atvejų, kai 
nukentėjusieji patiria tebesitęsiančius priverstinius dingimus ir neteismines egzekucijas, 
tyrimus; be to, ragina Irano valdžios institucijas ekshumuoti ir grąžinti aukų palaikus jų 
šeimoms, nustatyti kaltininkus ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn, taip pat 
užtikrinti veiksmingas nukentėjusiųjų teisių gynimo priemones;

14. palankiai vertina tai, kad Taryba priėmė sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus 
mechanizmą (vadinamąjį S. Magnitskio aktą), nes tai yra svarbi ES priemonė, siekiant 
taikyti sankcijas žmogaus teisių pažeidėjams; ragina imtis tikslinių priemonių prieš 
Irano pareigūnus, kurie padarė sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, neseniai 
įvykdė mirties bausmę Ruhollah Zam ir Navid Afkari ir savavališkai sulaikė dvigubą 
pilietybę turinčius asmenis ir užsienio piliečius Irane, taip pat prieš asmenis, susijusius 
su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant teisėjus, kurie skyrė mirties 
nuosprendžius žurnalistams, žmogaus teisių gynėjams, politiniams disidentams ir 
aktyvistams;

15. mano, kad reikės tolesnių tikslinių sankcijų, jei Irano valdžios institucijos neišlaisvins 
A. Djalali, kaip to prašo ES ir jos valstybės narės;

16. ragina Tarybą kelti žmogaus teisių pažeidimų klausimą kaip svarbiausią savo dvišalio 
bendradarbiavimo su Iranu elementą, laikantis bendro pareiškimo, dėl kurio 2016 m. 
balandžio mėn. susitarė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji 
įgaliotinė ir Irano užsienio reikalų ministras; ragina EIVT toliau įtraukti žmogaus teisių, 
ypač žmogaus teisių gynėjų padėties klausimą, į ES ir Irano aukšto lygio dialogą ir 
primygtinai ragina Irano valdžios institucijas nutraukti visus žmogaus teisių gynėjų 
bauginimo ir represijų už bendravimą su ES ir Jungtinių Tautų pareigūnais veiksmus;
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17. ragina EIVT ir ES valstybes nares visapusiškai remti Sacharovo premijos laureatus per 
savo diplomatines ir konsulines atstovybes ir įsteigti tarpinstitucinę vidaus darbo grupę, 
kuri remtų Sacharovo premijos laureatus, kuriems gresia pavojus; mano, kad ES 
delegacijos turėtų labiau remti laureatus, kuriems gresia pavojus;

18. prašo, kad EIVT sustiprintų savo pajėgumą kovoti su Irano kišimusi ir dezinformacija 
Europos teritorijoje; primygtinai ragina Irano valdžios institucijas nutraukti internetinių 
paslaugų ir turinio cenzūrą ir nebesinaudoti interneto blokadomis, kurios nesuderinamos 
su tarptautinėmis žmogaus teisėmis;

19. ragina ES ir jos valstybes nares imtis priemonių dėl ypatingo moterų žmogaus teisių 
gynėjų pažeidžiamumo ir taikyti tinkamas apsaugos priemones, kuriomis jos būtų 
apsaugotos nuo specifinio ir su lytimi susijusio pavojaus, kuris joms gresia;

20. ragina Irano valdžios institucijas paskelbti nuolatinį kvietimą atvykti į šalį visiems pagal 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos specialiąsias procedūras įgaliotiems asmenims ir 
iniciatyviai bendradarbiauti; primygtinai ragina jas visų pirma užtikrinti, kad Jungtinių 
Tautų specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje 
klausimais būtų leista atvykti į šalį;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
tarnybai, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui 
užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, 
Irano Islamo Respublikos aukščiausiajam vadovui, Irano Islamo Respublikos 
prezidentui ir Irano Medžliso nariams.


