
RC\1236138HU.docx PE695.965v01-00 }
PE695.966v01-00 }
PE695.970v01-00 }
PE695.971v01-00 }
PE695.979v01-00 }
PE695.983v01-00 } RC1

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

B9-0382/2021 } 
B9-0383/2021 } 
B9-0386/2021 } 
B9-0387/2021 } 
B9-0395/2021 } 
B9-0399/2021 } RC1

7.7.2021

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) 
bekezdése alapján

amely a következő állásfoglalási indítványok helyébe lép:
B9-0382/2021 (The Left)
B9-0383/2021 (Verts/ALE)
B9-0386/2021 (Renew)
B9-0387/2021 (S&D)
B9-0395/2021 (ECR)
B9-0399/2021 (PPE)

Ahmadreza Djalali ügyéről Iránban
(2021/2785(RSP))

Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David 
McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo 
Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof 
Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna 



RC\1236138HU.docx 2/6 PE695.965v01-00 }
PE695.966v01-00 }
PE695.970v01-00 }
PE695.971v01-00 }
PE695.979v01-00 }
PE695.983v01-00 } RC1

HU

Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš 
Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, 
Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav 
Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, 
Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer
a PPE képviselőcsoport nevében
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Jytte Guteland
az S&D képviselőcsoport nevében
Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard 
Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, 
Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Emma Wiesner
a Renew képviselőcsoport nevében
Ernest Urtasun, Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, 
Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr 
Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, 
Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, 
Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
az ECR képviselőcsoport nevében
Marisa Matias
a The Left képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi



RC\1236138HU.docx 3/6 PE695.965v01-00 }
PE695.966v01-00 }
PE695.970v01-00 }
PE695.971v01-00 }
PE695.979v01-00 }
PE695.983v01-00 } RC1

HU

Az Európai Parlament állásfoglalása Ahmadreza Djalali ügyéről Iránban
(2021/2785(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az Iránról, különösen a 2012-ben 
Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotudeh ügyéről szóló 2020. december 17-i1, az 
Iránról, különösen a női jogvédők és a bebörtönzött uniós kettős állampolgárok 
helyzetéről szóló 2019. szeptember 19-i2, az Iránról, különösen Naszrin Szotudeh 
ügyéről szóló 2018. december 13-i3, valamint az Iránban bebörtönzött uniós-iráni kettős 
állampolgárok helyzetéről szóló 2018. május 31-i4állásfoglalására,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala által 2021. március 18-án 
kiadott, Dr. Ahmadreza Djalali azonnali szabadon bocsátását kérő és 2020. november 
25-i, Iránt a kivégzés leállítására felszólító nyilatkozatokra, valamint az önkényes fogva 
tartással foglalkozó munkacsoportjának 2017. november 24-i, Dr. Ahmadreza Djalaliról 
(Iráni Iszlám Köztársaság) szóló véleményére,

– tekintettel az ENSZ-nek az emberi jogok Iráni Iszlám Köztársaságban fennálló 
helyzetével  foglalkozó különmegbízottjának 2020. október 26-i nyilatkozatára, 
amelyben sürgeti az erőszakos tüntetések leverése miatti felelősségre vonást, valamint 
az emberi jogok Iráni Iszlám Köztársaságban fennálló helyzetéről szóló 2020. július 21-
i jelentésére,

– tekintettel a 2020. december 9-i ötödik EU–Irán magas szintű párbeszédre,

– tekintettel a halálbüntetésről, a kínzásról és más kegyetlen bánásmódról, az online és 
offline véleménynyilvánítás szabadságáról, valamint az emberi jogok védelmezőiről 
szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966), 
amelynek Irán is részes fele, valamint az iráni alkotmányban foglalt, kínzás és önkényes 
fogva tartás elleni biztosítékokra,

– tekintettel a 2021. június 18-án tartott iráni elnökválasztásra,

– tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a belgiumi Vrije Universiteit Brussel és az olasz Università del Piemonte 
Orientale tudósát, a sürgősségi orvoslásra szakosodott, svéd-iráni állampolgárságú Dr. 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0376.
2 HL C 171., 2021.5.6., 17. o.
3 HL C 388., 2020.11.13., 127. o.
4 HL C 76., 2020.3.9., 139. o.
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Ahmadreza Djalalit 2016. április 24-én az iráni biztonsági erők letartóztatták; mivel 
2017 októberében hamis kémkedés vádjával halálra ítélték egy súlyosan igazságtalan, 
kínzással kicsikart vallomáson alapuló eljárást követően; mivel az iráni legfelsőbb 
bíróság 2018. június 17-én helybenhagyta az ítéletet; mivel a teheráni Evin börtönből írt 
levelében azt állította, hogy egy iráni útja során börtönözték be azért, mert nem volt 
hajlandó európai intézmények ellen kémkedni; mivel az ügyészség 2020. november 24-
én arról tájékoztatta, hogy kivégzése küszöbön áll, majd 2021 áprilisáig több mint 100 
napra magánzárkába helyezték, ezt követően pedig áthelyezték a börtön egyik 
közönséges szárnyába; mivel megtagadták tőle, hogy svédországi családtagjaival 
találkozzon, valamint telefonon kapcsolatot tarthasson velük; mivel halálos ítéletét nem 
változtatták meg azóta, hogy áthelyezték egy közönséges börtönszárnyba; mivel az 
elmúlt hét hónapban csak időnként találkozhatott az ügyvédjével, azelőtt pedig 
egyáltalán nem;

B. mivel 2017 novemberében az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó 
munkacsoportja arra a következtetésre jutott, hogy Dr. Ahmadreza Djalali szabadságtól 
való megfosztása – az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 3., 5., 8., 9., 10. és 11. 
cikkének, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7., 9., 
10. és 14. cikkének megsértésével – önkényes, és felszólított a szabadon bocsátására;

C. mivel Dr. Ahmadreza Djalali egészségi állapota a magánzárkában töltött hosszú 
hónapokat követően kritikussá vált; mivel 2016 óta nem kap orvosi ellátást a börtönön 
kívülről, és arra kényszerítik, hogy egy erős fénnyel folyamatosan megvilágított 
helyiségben tartózkodjon; mivel fizikai és pszichológiai állapota azóta súlyosan romlott, 
a tünetek között szerepel az alváshiány, a drámai súlyvesztés és a beszédzavar;

D. mivel Irán aktívan bebörtönöz külföldi állampolgárokat, hogy ezzel zsaroljon külföldi 
kormányokat; mivel Iránban legalább tucatnyi uniós állampolgárt tartanak önkényesen 
fogva; mivel Fariba Adelkhah francia-iráni egyetemi tanárt, a párizsi Sciences Po 
kutatási igazgatóját 2019 júniusa óta önkényesen fogva tartják, kezdetben az Evin 
börtönben, majd 2020 októbere óta házi őrizetben; mivel Benjamin Brière francia fotóst 
2020. május 26. óta önkényesen fogva tartják a mashhadi börtönben, és mivel 2021. 
május 30-án kémkedés címén vádat emeltek ellene; mivel Nahid Taghavi német-iráni 
állampolgárt 2020 októbere óta kétes nemzetbiztonsági vádak alapján önkényesen fogva 
tartják az Evin börtönben; mivel Irán nem ismeri el a kettős állampolgárságot, ezáltal 
akadályozva, hogy a külföldi nagykövetségek kettős állampolgárokat alkalmazzanak;

E. mivel Irán saját állampolgárait is önkényesen, szörnyű körülmények között tartja fogva; 
mivel a bíróságok gyakran megtagadják a vádlottaktól a tisztességes eljáráshoz való 
jogot, és korlátozzák a jogi tanácsadást, valamint a konzuli hatóságok, az ENSZ és a 
humanitárius szervezetek látogatásait; mivel az ítéletek gyakran megalapozatlan 
állításokon alapulnak; mivel Irán igazságszolgáltatási rendszere és bírái távolról sem 
függetlenek, és nem felelnek meg a nemzetközi normáknak; mivel az iráni hatóságok 
nem vizsgálták ki a kínzással és a fogvatartottak jogainak egyéb súlyos megsértésével 
kapcsolatos állításokat; mivel a bírósági zaklatást az emberi jogok védelmezőinek 
elhallgattatására használják;
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F. mivel a lakosság arányában Iránban hajtják végre a legtöbb kivégzést a világon;

G. mivel az EU és tagállamai folyamatosan diplomáciai tárgyalásokat folytatnak az Iránnal 
való kapcsolatok javítása érdekében, amelyek 2015. október 18-án a közös átfogó 
cselekvési terv elfogadásához vezettek; mivel az EU bizonyos feltételek mellett 
továbbra is elkötelezett a kapcsolatok javítása mellett; mivel az emberi jogok 
tiszteletben tartása lényegi összetevője e kapcsolatok további fejlődésének;

1. felszólítja Iránt, hogy újonnan megválasztott elnöke, Ebrahim Raisi alatt állítsa le Dr. 
Ahmadreza Djalali svéd-iráni tudós küszöbön álló kivégzését, azonnal és feltétel nélkül 
kegyelmezzenek meg neki és bocsássák szabadon, valamint tegyék lehetővé, hogy 
visszatérhessen családjához Svédországba; határozottan elítéli megkínzatását, önkényes 
fogva tartását és a megalapozatlan vádak alapján ellene hozott halálos ítéletet, amint azt 
az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága önkényes fogva tartással foglalkozó 
munkacsoportjának 2017-es véleménye dokumentálja; sürgeti Iránt, hogy a fentiek 
alapján haladéktalanul biztosítsa számára a rendszeres kapcsolattartást családjával és 
ügyvédjével, garantálja biztonságát, és biztosítson számára sürgős és megfelelő orvosi 
ellátást; felszólítja Iránt, hogy ne fenyegesse tovább a családját sem Svédországban, 
sem Iránban;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Irán politikai vallomások kicsikarása céljából 
önkényesen fogva tartja az EU, az Egyesült Királyság és más országok állampolgárait;

3. sürgeti Iránt, hogy haladéktalanul ejtsen minden vádat Dr. Ahmadreza Djalali, valamint 
az összes önkényesen fogva tartott uniós állampolgár, köztük Nahid Taghavi és Jamshid 
Sharmahd (német állampolgárok), Benjamin Brière és a továbbra is utazási tilalom alatt 
álló Fariba Adelkhah (francia állampolgárok), valamint Kamran Ghaderi és Massud 
Mossaheb (osztrák állampolgárok), továbbá Morad Tahbaz, Anoosheh Ashoori, Mehran 
Raoof és a továbbra is házi őrizetben levő Zaghari-Ratcliffe (brit állampolgárok) ellen;

4. mélységesen sajnálja, hogy a Parlament 2020. december 17-i állásfoglalása óta egyetlen 
uniós tagállamnak sem sikerült látogatást szerveznie az önkényesen fogva tartott uniós 
állampolgárokhoz, köztük Dr. Ahmadreza Djalalihoz; ismételten sürgős felhívást intéz a 
Bizottság alelnökéhez / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez és az EU 
tagállamaihoz, hogy tegyenek meg mindent Dr. Ahmadreza Djalali kivégzésének 
megakadályozása érdekében;

5. felszólítja a Tanácsot, hogy fontolja meg további célzott szankciók bevezetését, 
beleértve az iráni rezsim uniós állampolgárok önkényes fogva tartásában és halálra 
ítélésében közreműködő tisztviselői és szervezetei vagyonának befagyasztását, és 
beleértve – Dr. Ahmadreza Djalali további fogva tartása esetén – akár az Irán elleni 
jelenlegi uniós emberi jogi szankciórendszer, akár az EU globális emberi jogi 
szankciórendszerének (uniós Magnyickij-törvény) alkalmazását;

6. üdvözli, hogy a 2019-ben legalább 303 tüntető meggyilkolásában játszott szerepüket 
követően 2021. április 12-én nyolc iráni személyre és három iráni szervezetre 
kiterjesztették az uniós szankciórendszert, és ezzel eszközbefagyasztás és beutazási 
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tilalom alá helyezték őket; megjegyzi, hogy 2013 óta ez az első alkalom, hogy az EU 
ilyen határozatot hoz;

7. megismétli, hogy minden körülmények között határozottan ellenzi a halálbüntetést, és 
hangsúlyozza, hogy semmilyen erkölcsi, jogi vagy vallási megfontolás nem 
indokolhatja; felszólítja Iránt, hogy a halálbüntetés eltörlése felé tett lépésként azonnal 
vezessen be moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására;

8. felszólítja Iránt, hogy engedje szabadon a politikai foglyokat, köztük az emberi jogok 
védelmezőit is, mivel önkényesen tartják őket fogva kizárólag azért, mert gyakorolták a 
véleménynyilvánítás, a hit, az egyesülés, a publikálás, a békés gyülekezés és a média 
szabadságához fűződő alapvető jogaikat; felszólítja Iránt, hogy indítson megfelelő 
vizsgálatot az emberi jogok súlyos megsértéséért, többek között a tüntetőkkel szembeni 
túlzott és halálos erőszak alkalmazásáért felelős tisztviselők esetében; elítéli, hogy Irán 
nemzetközi kötelezettségeit megsértve rendszeresen alkalmazzák a hosszan tartó 
magánzárkát;

9. sürgeti a Tanácsot, hogy az alelnök/főképviselő és az iráni külügyminiszter által 2016 
áprilisában közösen kiadott nyilatkozattal összhangban az Iránnal fenntartott kétoldalú 
kapcsolatokban vesse fel az emberi jogok megsértését; felszólítja az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy az EU és Irán közötti magas szintű párbeszéd keretében továbbra is 
vesse fel az emberi jogi kérdéseket; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy erősítsék 
meg az emberi jogi jogvédők, különösen a nők védelmét és támogatását, többek között a 
demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében nyújtott sürgősségi 
támogatások révén;

10. felszólítja Iránt, hogy teljes mértékben működjön együtt az ENSZ Emberi Jogi 
Tanácsának valamennyi különleges eljárásával, köztük az emberi jogok Iráni Iszlám 
Köztársaságban fennálló helyzetével foglalkozó ENSZ-különmegbízottal, illetve tegye 
lehetővé látogatásaikat;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
ENSZ főtitkárának, az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjének és elnökének, 
valamint az iráni Mádzslisz tagjainak.


