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Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES reakciju uz protestiem un nāvessodiem Irānā
(2023/2511(RSP))
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irānu, tostarp 2022. gada 6. oktobra rezolūciju 
par Jina Mahsa Amini nāvi un sieviešu tiesību aizstāvībai veltīto protestu dalībnieču 
apspiešanu Irānā1 un 2022. gada 17. februāra rezolūciju par nāvessodu Irānā2, kā arī 
visas citas rezolūcijas par cilvēktiesību situāciju Irānā,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Trešās komitejas 2022. gada 16. novembra 
rezolūciju par cilvēktiesībām Irānā,

– ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja 2023. gada 
10. janvāra paziņojumu,

– ņemot vērā ANO ekspertu 2022. gada 11. novembra paziņojumu, kurā Irāna tiek 
aicināta pārtraukt miermīlīgo protestētāju notiesāšanu uz nāvi,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes īpašo sesiju par Irānas Islāma Republiku, kas 
notika 2022. gada 24. novembrī, un šajā sesijā pieņemto rezolūciju,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta jautājumos par cilvēktiesību stāvokli Irānas Islāma 
Republikā 2022. gada 22. septembra, 2022. gada 18. jūnija, 2022. gada 13. janvāra un 
2021. gada 11. janvāra ziņojumus,

– ņemot vērā G7 ārlietu ministru sanāksmes 2022. gada 4. novembra paziņojumu,

– ņemot vērā Ārlietu padomes 2022. gada 12. decembra secinājumus,

– ņemot vērā ES Padomes 2021. gada 12. aprīlī, 2022. gada 17. oktobrī, 2022. gada 
20. oktobrī un 2022. gada 14. novembrī pieņemtās sankcijas pret Irānas personām un 
vienībām un Padomes 2022. gada 12. decembra Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 
2022/24333,

– ņemot vērā Irānas Islāma Republikas sankcijas pret Eiropas un Lielbritānijas vienībām 
un personām,

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2023. gada 
7. janvāra paziņojumu par nesenajiem nāvessodiem Mohammad Mehdi Karami un 
Seyyed Mohammad Hosseini, 2022. gada 8. decembra paziņojumu par nāvessoda izpildi 
Mohsen Sekari un 2023. gada 15. janvāra paziņojumu par nāvessoda izpildi Alireza 
Akbari,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2022)0352.
2 OV C 342, 6.9.2022., 286. lpp.
3 Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2022/2433 (2022. gada 12. decembris), ar kuru īsteno Lēmumu 
2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar 
situāciju Irānā, OV L 318I, 12.12.2022., 36. lpp.
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– ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos 
2022. gada 25. septembra deklarāciju par Irānu un Eiropas Ārējās darbības dienesta 
runaspersonas 2022. gada 19. septembra paziņojumu par Jina Mahsa Amini nāvi,

– ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2023. gada 9. janvāra paziņojumu presei, kurā 
informēts par Irānas Islāma Republikas vēstnieka Eiropas Savienībā izsaukšanu,

– ņemot vērā Delegācijas attiecībām ar Irānu priekšsēdētājas 2022. gada 22. septembra, 
2022. gada 9. novembra un 2022. gada 13. decembra paziņojumus,

– ņemot vērā Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu 2022. gada 9. decembra kopīgo 
paziņojumu par cilvēktiesību stāvokli Irānā,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
(ICCPR), ko Irāna ratificēja 1975. gada jūnijā,

– ņemot vērā ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, 

– ņemot vērā Padomes Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par 
konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu4,

– ņemot vērā Padomes 2001. gada 27. decembra Regulu (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem 
ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām 
personām un organizācijām5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2017/541/ES (2017. gada 
15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI6,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par nāvessodu, cilvēktiesību aizstāvjiem un par 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm un jebkādas pret viņām vērstas diskriminācijas 
apkarošanu,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā 2022. gada 13. septembrī tikumības policija Teherānā arestēja kurdu izcelsmes 
Irānas iedzīvotāju Jina Mahsa Amini par to, ka viņa neesot ievērojusi obligātas 
galvassegas valkāšanas likumu; tā kā Jina Mahsa Amini tika nežēlīgi spīdzināta un 
nomira 2022. gada 16. septembrī, atrodoties policijas apcietinājumā; tā kā nav pabeigta 
pienācīga izmeklēšana;

B. tā kā pēc Jina Mahsa Amini nogalināšanas visā valstī izcēlās protesti, kuros piedalījās 
simtiem tūkstošu Irānas iedzīvotāju no visiem sabiedrības slāņiem; tā kā protestus 

4 OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.
5 OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.
6 OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.
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ierosināja sievietes, pieprasot saukt pie atbildības Jina Mahsa Amini nāvē vainojamos 
un aicinot izbeigt vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm Irānā; tā kā nemieru laikā 
daudzas sievietes, protestējot pret Jina Mahsa Amini nogalināšanu, noņēma hidžābu vai 
nogrieza matus; tā kā sieviešu protesti uz solidaritāti iedvesmoja arī vīriešus, izraisot 
visas Irānas mēroga revolūcijas un protesta kustību pret režīmu; tā kā studenti protestē 
daudzās augstskolās visā valstī, boikotējot mācību nodarbības un protestējot pret 
represijām; tā kā Jina Mahsa Amini bija no Irānas Kurdistānas reģiona, kur protesti ir 
plaši un režīms uz tiem atbild ar represijām;

C. tā kā Irānas drošības un policijas spēku reakcija uz protestiem ir vardarbīga, 
nediferencēta, nesamērīga un neierobežota; tā kā Islāma Republikas augstākais vadītājs 
Ali Khamenei un prezidents Ebrahim Raisi ir vairākkārt pauduši atzinību Islāma 
revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) paramilitāro kaujinieku vienībai Basij par 
miermīlīgo demonstrāciju vardarbīgu apspiešanu un protestētāju nogalināšanu, kā arī 
mudinājuši to darīt turpmāk;

D. tā kā tiek ziņots, ka līdz 2023. gada 16. janvārim Irānas drošības spēki ir nogalinājuši 
vairākus simtus miermīlīgu protestētāju, tostarp desmitiem bērnu, un aizturējuši, 
arestējuši un nolaupījuši vairāk nekā 20 000 demonstrantu, tostarp cilvēktiesību 
aizstāvjus, studentus, juristus un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, starp kuriem bija arī 
ES pilsoņi un iedzīvotāji no Vācijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Nīderlandes, Spānijas 
un Zviedrijas; 

E. tā kā Irāna neatzīst dubultpilsonību, tādējādi ierobežojot ārvalstu vēstniecību piekļuvi 
saviem dubultpilsoņiem, kas ir aizturēti Irānā; tā kā bijušajam Irānas aizsardzības 
ministra vietniekam Alireza Akbari, kuram bija Lielbritānijas un Irānas dubultpilsonība, 
Irānā piesprieda un izpildīja nāvessodu par it kā spiegošanu Apvienotās Karalistes labā, 
ko viņš neatzina;  tā kā 2016. gada 24. aprīlī Irānas drošības spēki arestēja Zviedrijas un 
Irānas valstspiederīgo Dr. Ahmadreza Djalali, kurš specializējas neatliekamās 
medicīniskās palīdzības jomā un ir Beļģijas Vrije Universiteit Brussel un Itālijas 
Università del Piemonte Orientale mācībspēks; tā kā 2017. gada oktobrī viņam tika 
piespriests nāvessods, pamatojoties uz nepatiesām apsūdzībām spiegošanā un pēc 
ārkārtīgi netaisnīga tiesas procesa, kas balstīts uz spīdzināšanā iegūtas atzīšanās; tā kā 
2018. gada 17. jūnijā Irānas Augstākā tiesa šo spriedumu atstāja spēkā; tā kā irāņu 
izcelsmes pētniece no Francijas Fariba Adelkhah tika arestēta 2019. gada jūnijā un 
notiesāta uz pieciem gadiem cietumā, apsūdzot viņu it kā valsts drošības graušanā;

F. tā kā vēl citi ES pilsoņi tiek patvaļīgi apcietināti Irānā, tostarp Beļģijas pilsonis Olivier 
Vandecasteele, kuram piespriests 40 gadu cietumsods un vairāki desmiti sitienu ar 
rīkstēm, pamatojoties uz virkni safabricētu apsūdzību;  tā kā spriedums tika pasludināts 
pēc tam, kad Beļģijas augstākā tiesa apturēja pretrunīgi vērtēto divpusējo līgumu par 
ieslodzīto apmaiņu, kas apmaiņā pret Oliver Vandecasteele atbrīvošanu būtu ļāvis 
nosūtīt atpakaļ uz Irānas Islāma Republiku par terorisma mēģinājumu notiesāto Irānas 
diplomātu Assadollah Assadi;  tā kā Irānā joprojām aizturēti septiņi Francijas pilsoņi, 
tostarp skolotāja un arodbiedrību aktīviste Cécile Kohler un viņas partneris Jacques 
Paris, kā arī Benjamin Brière, kurš tika arestēts 2020. gada maijā un it kā par 
spiegošanu notiesāts uz astoņiem gadiem un astoņiem mēnešiem cietumā;
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G. tā kā Irānā izpilda pasaulē lielāko daudzumu nāvessodu uz iedzīvotāju skaitu;  tā kā 
Irānas režīms piespriež un izpilda nāvessodus miermīlīgiem protestētājiem, tostarp 
nepilngadīgajiem, darot to netaisnīgos un saīsinātos tiesas procesos un pārkāpjot 
pamatprasības un pamatnosacījumus attiecībā uz taisnīgu tiesu; tā kā organizācija 
“Amnesty International” ir radusi pierādījumus tam, ka Irānas režīms turpina izmantot 
nāvessodu kā represijas instrumentu protestu apspiešanai; tā kā Islāma Republikas 
policija un drošības spēki Irānas cietumos plaši izmanto spīdzināšanu, izvarošanu un 
nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos pret aizturētajiem;

H. tā kā organizācija “Amnesty International” ir izveidojusi sarakstu ar aptuveni 
25 personām, kuras ir pakļautas nopietnam nāvessoda izpildes riskam, jo īpaši šajā ziņā 
minams Mohammad Ghobadlou; tā kā “Amnesty International” pauž bažas par to, ka 
par piedalīšanos protestos nāvessods varētu tikt piespriests vēl daudziem citiem 
cilvēkiem; tā kā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs ziņo, ka vairāk nekā 
40 Irānas mākslinieku ir apsūdzēti noziegumos, par kuriem var tikt piespriests 
nāvessods; tā kā Irānas aktieri, mūziķi, sportisti un citas slavenības ir publiski 
atbalstījušas protestus pret klerikālo iekārtu;

I. tā kā cilvēktiesību situācija Irānā turpina pasliktināties; tā kā Jina Mahsa Amini un citu 
cilvēku nogalināšana, kā arī pašlaik izpildāmo nāvessodu skaits liecina par cilvēktiesību 
krīzi Irānā; tā kā šo krīzi padziļina Irānas režīma un tā drošības dienestu sistēmiskā 
nesodāmība, kas ir ļāvusi plaši izplatīties spīdzināšanai, nāvessoda izpildei bez tiesas 
sprieduma un citām prettiesiskām nogalināšanām; tā kā Irānas krimināltiesību sistēma 
lielā mērā balstās uz piespiedu atzīšanos, kas panākta ar spīdzināšanu un citiem 
piespiedu un ierobežojošiem līdzekļiem; tā kā nāvessoda atcelšana visā pasaulē ir viens 
no galvenajiem ES cilvēktiesību politikas mērķiem;

J. tā kā 2022. gada 6. novembrī 227 Irānas parlamenta deputāti, klaji pārkāpjot varas 
dalīšanas principu, aicināja tiesu varu rīkoties izlēmīgi pret protestu laikā arestētajiem 
cilvēkiem un sodīt viņus ar nāvessodu;

K. tā kā Irānas Konstitūcijā etniskajām minoritātēm tiek garantētas vienlīdzīgas tiesības; tā 
kā nāvessodu nesamērīgi piemēro LGBTIQ+ personām, cilvēkiem no etniskajām un 
reliģiskajām minoritātēm, jo īpaši beludžiem, kurdiem, arābiem un bahajiešiem; tā kā 
kopš slepkavību un represiju sākuma aizvien vairāk cilvēktiesību aizstāvju tiek arestēti; 
tā kā sievietes un meitenes, kas ir protestu priekšgalā, tostarp etnisko un reliģisko 
minoritāšu pārstāves, tiek arestētas un apcietinātas par to, ka pieprasa izbeigt 
sistemātiskus un sistēmiskus diskriminējošus likumus, politiku un praksi, un pret viņām 
īpaši vēršas, izvirzot apsūdzības, par kurām draud nāvessods, un piespriežot nāvessodu;

L. tā kā cilvēktiesību ekspertu grupa, tostarp vairāki ANO īpašo procedūru pilnvarotie, ir 
nākuši klajā ar paziņojumu, kurā nosodītas nogalināšanas un drošības spēku represijas 
pret protestētājiem Irānā; tā kā eksperti pauduši dziļas bažas par pārmērīgu un nāvējošu 
spēku, kas tika pielietots pret demonstrantiem protestos pēc Jina Mahsa Amini 
nogalināšanas, tostarp par seksuālo vardarbību pret sievietēm un meitenēm, protestētāju 
iebiedēšanu, kā arī par cilvēktiesību pārkāpēju sistemātisku nesodāmību; tā kā ANO 
eksperti 2022. gada 11. novembrī mudināja Irānas režīmu pārtraukt cilvēkiem izvirzīt ar 
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nāvessodu draudošas apsūdzības par to vien, ka viņi piedalījušies vai it kā piedalījušies 
miermīlīgās demonstrācijās;

M. tā kā ANO eksperti aicināja Cilvēktiesību padomi steidzami veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai sasauktu speciālo sesiju par situāciju Irānā un izveidotu starptautisku 
izmeklēšanas mehānismu nolūkā nodrošināt atbildību Irānā un izbeigt pastāvīgo 
nesodāmību par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem; tā kā Cilvēktiesību padome 
24. novembrī rīkoja speciālo sesiju par stāvokli Irānā; tā kā šajā speciālajā sesijā tika 
panākta vienošanās, ka neatkarīgai starptautiskai faktu vākšanas misijai būtu jāizmeklē 
cilvēktiesību pārkāpumi Irānas Islāma Republikā, jāvāc un jāanalizē pierādījumi un 
jāsadarbojas ar ieinteresētajām personām, lai noskaidrotu ar šiem apgalvojumiem 
saistītos faktus nolūkā saukt pie atbildības visus smagos cilvēktiesību pārkāpumos 
Irānas Islāma Republikā vainīgos, tostarp augstākās iestādes;

N. tā kā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra birojs 2023. gada 10. janvārī norādīja, ka 
kriminālprocesu izmantošana nolūkā sodīt cilvēkus par viņu pamattiesību izmantošanu 
ir pielīdzināma valsts sankcionētai nogalināšanai;

O. tā kā ES ārlietu ministri 2022. gada 12. decembrī pieņēma Padomes secinājumus par 
Irānu; tā kā šajos secinājumos Irānas iestādes jo īpaši tiek aicinātas nekavējoties 
pārtraukt nosodāmo praksi piespriest un izpildīt nāvessodus protestētājiem, kā arī bez 
kavēšanās atcelt nesen jau piespriestos nāvessodus, kas pasludināti saistībā ar 
notiekošajiem protestiem, un visiem aizturētajiem nodrošināt pienācīgu tiesas procesu;

P. tā kā 2023. gada 9. janvārī EĀDD ģenerālsekretārs Augstā pārstāvja vārdā izsauca 
Irānas Islāma Republikas vēstnieku Eiropas Savienībā, lai atkārtoti paustu ES sašutumu 
par nesenajiem nāvessodiem Mohammad Mehdi Karami un Seyyed Mohammad 
Hosseini, kuri tika arestēti un notiesāti uz nāvi saistībā ar Irānā notikušajiem protestiem; 
tā kā Mohsen Shekari un Majidreza Rahnavard tika sodīti ar nāvi par piedalīšanos 
protestos attiecīgi 2022. gada 8. un 12. decembrī;

Q. tā kā Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis 2022. gada 9. decembrī nāca klajā ar 
kopīgu paziņojumu, kurā nosodīja Irānas Islāma Republikas brutālo vardarbību pret 
miermīlīgiem protestētājiem un Irānas tautas apspiešanu, kā arī apspiešanu un valsts 
atbalstītu vardarbību pret sievietēm; tā kā abas valstis vēlāk arī pieņēma sankcijas pret 
cilvēktiesību pārkāpumos iesaistītām Irānas amatpersonām, tostarp iesaistītajiem tādos 
pārkāpumos, kas izdarīti saistībā ar notiekošo brutālo apspiešanu;

R. tā kā ES nesen un vairākkārt iepriekš ir pieņēmusi ierobežojošus pasākumus saistībā ar 
šiem acīmredzamajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši pret augsta ranga IRGC 
personām, tostarp veicot aktīvu iesaldēšanu, nosakot aizliegumu ceļot uz ES un 
aizliegumu darīt pieejamus līdzekļus vai ekonomiskos resursus sarakstā iekļautajām 
personām un vienībām, reaģējot uz to lomu vardarbīgajā apspiešanā Irānā un Islāma 
Republikas bruņotu bezpilota lidaparātu piegādē, ko Krievijas Federācija izmanto 
teroristu darbībās pret Ukrainu; tā kā pašlaik 126 personas un 11 vienības ir iekļautas to 
personu sarakstā, uz kurām attiecas ES ierobežojošie pasākumi saistībā ar spēkā esošo 
Irānas cilvēktiesību sankciju režīmu; tā kā ES sankciju sarakstā jo īpaši ir iekļauts Irānas 
iekšlietu ministrs Ahmad Vahidi, tās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ministrs 
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Issa Zarepour, Irānas tiesībaizsardzības spēki un IRGC vadītāji provincēs;

S. tā kā Irānas Islāma Republikas Ārlietu ministrija ir pieņēmusi pretpasākumus saskaņā ar 
sankciju mehānismu, kas īpaši vērsti pret Eiropas Parlamenta deputāti un Delegācijas 
attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm priekšsēdētāju H. Neumann, kā arī citiem 
deputātiem un bijušajiem Vācijas un Francijas politiķiem; tā kā, reaģējot uz Irānas 
sankcijām pret Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas Parlaments 2022. gada 
novembrī nolēma, ka tā delegācijas un komitejas turpmāk nesadarbosies ar Irānas 
iestādēm;

T. tā kā Islāma Republika, jo īpaši ar IRGC starpniecību, veic plaša mēroga, labi 
sagatavotas un vardarbīgas starptautiskas represijas pret trimdas un diasporas 
aktīvistiem, disidentiem, neatkarīgiem žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp 
ES teritorijā, kā arī apdraud un vajā viņu ģimenes locekļus Irānā; tā kā Islāma 
Republika gan tieši, gan ar vietējo pārstāvju starpniecību ir nogalinājusi diasporas 
disidentus, nolaupījusi trimdiniekus aizvešanai uz Irānu un plānojusi spridzināšanas 
uzbrukumus vairākās valstīs, tostarp ES dalībvalstīs;

U. tā kā Islāma Republikas režīms apzināti pārtrauc interneta un mobilo sakaru darbību un 
stingri ierobežo sociālo mediju platformas, lai mazinātu Irānas iedzīvotāju iespējas 
organizēt protestus; tā kā ES sankciju režīms paredz arī aizliegumu eksportēt uz Irānas 
Islāma Republiku aprīkojumu, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un 
telekomunikāciju uzraudzības aprīkojumu;

V. tā kā Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (PV/AP) Josep Borrell 2022. gada 8. decembra un 
2023. gada 7. janvāra paziņojumos nosodīja nāvessoda izpildi Mohammad Mehdi 
Karami un Seyyed Mohammad Hossein; tā kā šajos paziņojumos Irānas iestādes tiek 
aicinātas nekavējoties izbeigt praksi piespriest un izpildīt nāvessodu protestētājiem; tā 
kā paziņojumos ES arī aicina Irānas iestādes nekavējoties atcelt nesen pasludinātos 
nāvessodus un stingri ievērot savas starptautiskās saistības;

W. tā kā Islāma Republika ir apsūdzējusi kurdu grupējumus, tostarp tos, kas atrodas Irākā, 
par protestu kurināšanu Irānas Kurdistānā; tā kā, aizbildinoties ar šo ieganstu, IRGC ir 
uzsākusi bruņotus uzbrukumus Kurdistānas reģionam Irākā, nogalinot desmitiem 
cilvēku, tostarp civiliedzīvotāju; tā kā protestu apspiešana ir bijusi īpaši intensīva Irānas 
ziemeļrietumos un dienvidaustrumos, kur dzīvo daudzi valsts kurdu un beludžu 
minoritātes pārstāvji;

X. tā kā IRGC, ko veido paramilitārie Basij kaujinieki, Quds spēki, sauszemes spēki, 
aerokosmiskie spēki un jūras spēki, ir galvenā loma iekšējās opozīcijas apspiešanā un 
ārējās militārās darbībās; tā kā tiek ziņots, ka IRGC, kas darbojas kā valsts valstī, 
kontrolē divas trešdaļas Irānas ekonomikas, tostarp tam ir īpašumi infrastruktūras, 
naftas ķīmijas, finanšu, telekomunikāciju, autobūves un jūrniecības nozarēs, kā arī tas 
kontrolē ievērojamus patronāžas fondus, kas pazīstami kā bonyads, un liela mēroga 
nelikumīgas kontrabandas tīklus;

Y. tā kā Irānā sievietes un meitenes tiek nežēlīgi nogalinātas tā dēvētajās “goda 
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aizstāvēšanas” slepkavībās; tā kā upuri bieži nepieredz, ka “goda aizstāvēšanas” 
noziegumos vainojamie tiktu tiesāti;

Z. tā kā IRGC veic, vada un veicina teroristu darbības gan vietējā, gan reģionālā līmenī; tā 
kā Krievijas agresija pret Ukrainu ir padziļinājusi Teherānas attiecības ar Maskavu;

AA. tā kā garīdznieku režīma agresīvā iekšpolitika atspoguļojas Islāma Republikas 
ārpolitikā; tā kā režīms veicina visa Tuvo Austrumu reģiona un citu reģionu 
destabilizāciju;

AB. tā kā Ebrahim Raisi, kurš 2021. gada jūnijā tika ievēlēts par Irānas prezidentu un ir 
iekļauts ASV sankciju sarakstā, iepriekš vadīja Irānas tiesu sistēmu, lai gan par viņu ir 
apkopota labi dokumentēta smagu cilvēktiesību pārkāpumu vēsture; tā kā Ebrahim 
Raisi uzvaru vēlēšanās, kas nebija pilnīgi brīvas un godīgas, panāca Islāma Republikas 
iestādes; tā kā tikai 7 no 592 kandidātiem saņēma Uzraudzības padomes atļauju dalībai 
prezidenta vēlēšanās; tā kā neviens no kandidātiem nebija ne sieviete, ne minoritāšu 
pārstāvis, ne arī personas, kas pārstāv režīmam pretējus uzskatus;

AC. tā kā sarunas par Kopīgā visaptverošā rīcības plāna (KVRP) atjaunošanu joprojām nav 
oficiāli apturētas; tā kā turpinās sarunas par drošības pārbaudi, ko Starptautiskā 
Atomenerģijas aģentūra uzsāka pēc tam, kad tā trijos nedeklarētos objektos Irānā atrada 
urāna pazīmes;

1. visstingrākajā veidā nosoda nāvessoda piespriešanu un izpildi miermīlīgiem 
protestētājiem Irānā, jo īpaši Mohsen Shekari, Majidreza Rahnavard, Mohammad 
Mehdi Karami un Seyyed Mohammad Hosseini; pieprasa, lai Irānas varas iestādes 
nekavējoties un bez nosacījumiem apturētu visus nāvessoda izpildes plānus un atturētos 
no turpmāku nāvessodu piespriešanas; aicina Irānas Islāma Republikas varas iestādes 
noteikt oficiālu moratoriju nāvessoda izpildei ar mērķi pilnībā atcelt nāvessodu; mudina 
Irānas varas iestādes atcelt visus notiesājošos spriedumus un piespriestos nāvessodus; 
atkārtoti pauž stingru un principiālu nostāju pret nāvessoda piemērošanu jebkurā laikā 
un jebkuros apstākļos;

2. mudina Islāma Republikas varas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot 
visus uz nāvi notiesātos protestētājus, tai skaitā Mohammed Boroughani, Mohammad 
Ghobadlou, Hamid Ghare Hassanlou, Mahan Sadrat Marani, Hossein Mohammadi, 
Manouchehr Mehman Navaz, Sahand Nourmohammad-Zadeh, Saman Seydi, Reza 
Arya, Saleh Mirhashemi Baltaghi, Saeed Yaqoubi Kordafli, Javad Rouhi, Arshia 
Takdastan, kā arī Mehdi Mohammadifard, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi un Saeid 
Yaghoubi; stingri nosoda to, ka Irānas režīms ir izmantojis kriminālprocesus un 
nāvessodu nolūkā apspiest opozīciju un sodīt cilvēkus par to, ka viņi izmanto savas 
pamattiesības; aicina Islāma Republiku pārskatīt savu tiesību kodeksu un svītrot no tā 
moharebeh (“naidīgums pret Dievu”) un mofsed-e-filarz (“samaitātība uz zemes”) kā 
sodāmus nodarījumus;

3. pauž solidaritāti ar Irānas jaunatni, sievietēm un vīriešiem — arī minoritātēm —, kas 
vada protestus un piedalās tajos; atbalsta miermīlīga protesta kustību, kas visā valstī 
vēršas pret sieviešu sistēmisko un aizvien lielāko apspiešanu un smagajiem un 
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masveidīgajiem cilvēktiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem; stingri atbalsta Irānas 
tautas centienus dzīvot brīvā, stabilā, iekļaujošā un demokrātiskā valstī; nosoda to, ka 
Irānas režīms sistemātiski diskriminē sievietes, izmantojot tiesību aktus un noteikumus, 
kas būtiski ierobežo viņu brīvību, dzīvi un iztikas līdzekļus;

4. pauž līdzjūtību visu to cilvēku ģimenēm, kuri ir nogalināti, tikuši spīdzināti, nolaupīti 
vai nelikumīgi ieslodzīti saistībā ar nesenajiem un iepriekšējiem protestiem Irānā;

5. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par Irānas drošības spēku plašo, brutālo, tīšo un 
nesamērīgo spēka pielietošanu pret miermīlīgiem protestētājiem; aicina Irānas varas 
iestādes izbeigt represijas pret savas valsts pilsoņiem; atgādina, ka ir jānodrošina 
tiesības uz mierīgu pulcēšanos;

6. prasa starptautiskajai sabiedrībai un ES un tās dalībvalstīm izmantot visus kontaktus ar 
Islāma Republikas varas iestādēm, lai pieprasītu nekavējoties izbeigt protestētāju 
sodīšanu ar nāvi un protestu vardarbīgo apspiešanu un bez nosacījumiem atbrīvot visus 
tos, kas arestēti par vārda, biedrošanās un mierīgas pulcēšanās brīvības izmantošanu; 
aicina EĀDD un dalībvalstis turpināt saukt Irānas režīmu pie atbildības par pašas Irānas 
iedzīvotāju nogalināšanu un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem;

7. aicina Irānas režīmu ļaut neatkarīgai kompetentai iestādei sadarbībā ar starptautiskajām 
organizācijām veikt starptautisku, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu par režīma 
izdarītajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, citastarp Jina Mahsa Amini nogalināšanu, 
simtiem protestētāju nogalināšanu un patvaļīgi aizturēto personu spīdzināšanu un sliktu 
izturēšanos pret viņiem; prasa, lai Irānas varas iestādes atļautu veikt ātru, uz 
pierādījumiem balstītu, objektīvu un efektīvu izmeklēšanu par visiem protestētāju 
nogalināšanas gadījumiem, un lai vainīgie tiktu nodoti tiesai; uzsver, ka ES būtu 
jāturpina pievērst uzmanība Jina Mahsa Amini nogalināšanai un Irānas drošības spēku 
reakcijai uz šajā saistībā notikušajām demonstrācijām;

8. mudina nekavējoties atbrīvot visas personas, kas aizturētas par iesaistīšanos mierīgās 
demonstrācijās, kā arī visus politieslodzītos; prasa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 359/2011 
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus pret visiem tiesnešiem, kas piespriež 
sodus protestētājiem; turklāt pieprasa, lai Irānas varas iestādes nekavējoties un bez 
nosacījumiem atceltu visas apsūdzības pret ikvienu, kas ir ieslodzīts tikai tāpēc, ka 
saistībā ar protestiem ir miermīlīgi izmantojis savas tiesības uz vārda, biedrošanās un 
mierīgas pulcēšanās brīvību; aicina Irānas varas iestādes pildīt savas starptautiskās 
saistības, arī tās, ko paredz Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām;

9. atzinīgi vērtē Ārlietu padomes 2022. gada 12. decembra secinājumus un nesen 
pieņemtos ierobežojošos pasākumus pret tiem, kas iesaistīti vardarbībā pret 
protestētājiem, un pret visiem tiem, kas saistīti ar tikumības policiju un atzīti par 
līdzatbildīgiem vai atbildīgiem par Jina Mahsa Amini nāvi; tomēr uzskata — tas, ka 
Irānas režīms klaji ignorē cilvēka cieņu un savu pilsoņu alkas pēc demokrātijas, kā arī tā 
atbalsts Krievijas Federācijai liek vēl vairāk koriģēt ES nostāju attiecībā pret Irānu;

10. aicina PV/AP un Padomi paplašināt ES sankciju sarakstu un iekļaut tajā visas personas 
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un struktūras, kas ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem, un šādu personu ģimenes 
locekļus, tai skaitā augstāko vadītāju Ali Khamenei, prezidentu Ebrahim Raisi un 
ģenerālprokuroru Mohammad Jafar Montazeri, kā arī visus ar IRGC saistītos fondus 
(“bonyads”), jo īpaši Bonyad Mostazafan un Bonyad Shahid va omur-e Janbazan; 
turklāt aicina PV/AP, Padomi un dalībvalstis apsvērt iespēju noteikt sankcijas pret 227 
Irānas parlamenta deputātiem, kuri mudināja piemērot nāvessodus; atzinīgi vērtē to, ka 
Apvienotajā Karalistē tiek gatavota IRGC iekļaušana Apvienotās Karalistes teroristu 
organizāciju sarakstā; stingri nosoda Irānas varas iestāžu noteiktās sankcijas pret 
Vācijas un Francijas bijušajiem politiķiem, kā arī pret Eiropas Parlamenta deputātiem; 
atgādina — kamēr vien varas iestādes piemēro sankcijas Eiropas Parlamenta 
deputātiem, starpparlamentārais dialogs būtu jāaptur;

11. aicina Padomi un dalībvalstis iekļaut ES teroristu sarakstā IRGC un tā atzarus, tostarp 
paramilitāros Basij kaujiniekus un Quds spēkus, un aizliegt jebkādu saimniecisku un 
finansiālu darbību, kurā iesaistīti uzņēmumi un komerciālas darbības, kas saistīti ar 
IRGC vai ar IRGC saistītām personām vai tām pilnībā vai daļēji pieder, vai ir to aizsegs, 
neatkarīgi no to darbības valsts, vienlaikus nepieļaujot jebkādas negatīvas sekas 
attiecībā uz Irānas iedzīvotājiem, kā arī uz ES humāno un attīstības palīdzību; prasa ES 
un tās dalībvalstīm, lai tās, sadarbojoties ar līdzīgi domājošiem partneriem, mudinātu 
visas valstis, kurās IRGC veic militāras, ekonomiskas vai informatīvas operācijas, 
pārtraukt sakarus ar IRGC un pasludināt tos ārpus likuma; stingri nosoda neizprovocēto 
IRGC uzbrukumu Irākas Kurdistānas Erbīlas provincē un uzsver, ka šādi neselektīvi 
uzbrukumi apdraud nevainīgus civiliedzīvotājus un reģiona stabilitāti;

12. atkārtoti pauž stingru nosodījumu par cilvēktiesību situācijas straujo pasliktināšanos 
Irānā, par ko ir atbildīga tikai un vienīgi Islāma Republika, tās augstākā vadība un 
drošības spēki, tostarp IRGC; pieprasa Irānas varas iestādēm ievērot etnisko un reliģisko 
minoritāšu un LGBTIQ+ pamattiesības un pamatbrīvības; aicina Irānas varas iestādes 
izskaust jebkāda veida diskrimināciju;

13. atzinīgi vērtē neatkarīgas starptautiskas faktu vākšanas misijas izveidi attiecībā uz 
Irānas Islāma Republiku, kam ANO Cilvēktiesību padome 2022. gada 24. novembra 
rezolūcijā S35/1 uzdeva izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus Irānas Islāma Republikā un 
vākt un analizēt saistītos pierādījumus, un prasa ātri izvietot šo misiju; mudina Islāma 
Republikas varas iestādes nodrošināt faktu vākšanas misijai pilnīgu un netraucētu 
piekļuvi, lai tā varētu īstenot savas pilnvaras, un atturēties no to cilvēku — un viņu 
ģimenes locekļu — vajāšanas un iebiedēšanas, kuri sadarbojas ar faktu vākšanas misiju; 
prasa ES un tās dalībvalstīm pilnībā atbalstīt faktu vākšanas misijas sagatavošanu un 
īstenošanu; mudina ANO Cilvēktiesību padomi nekavējoties nodot Irānas lietu ANO 
Drošības padomei, ja Islāma Republika nesadarbojas;

14. turklāt prasa Irānas varas iestādēm atļaut visu ANO Cilvēktiesību padomes īpašo 
procedūru apmeklējumus un jo īpaši nodrošināt, ka ANO īpašajam referentam par 
cilvēktiesību stāvokli Irānas Islāma Republikā ir atļauts ieceļot valstī;

15. pieprasa, lai Irānas režīms atbrīvotu visus cilvēktiesību aizstāvjus; prasa Irānas režīmam 
izbeigt mērķtiecīgu vēršanos pret visiem cilvēktiesību aizstāvjiem Irānā un garantēt, ka 
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viņi vienmēr var īstenot savas likumīgās darbības cilvēktiesību jomā, nebaidoties no 
represālijām un bez jebkādiem ierobežojumiem, tostarp nesaskaroties ar tiesisku 
vajāšanu;

16. nosoda desmitiem žurnālistu aizturēšanu un aicina Irānas varas iestādes viņus tūlīt 
atbrīvot; pauž nopietnas bažas par to, ka ir arestēti vairāk nekā 80 mediju darbinieki, tai 
skaitā žurnāliste Niloofar Hamedi, kura pirmā ziņoja par Jina Mahsa Amini aizturēšanu 
un hospitalizāciju, un aicina Irānas varas iestādes viņus nekavējoties atbrīvot; aicina 
Islāma Republiku ievērot visu Irānā dzīvojošo cilvēku vārda un ticības brīvību; pauž 
bažas par to, ka drošības spēki nosaka kriminālatbildību un rīkojas vardarbīgi pret 
mediķiem, un aicina Irānas Islāma Republiku sniegt civilajam medicīniskajam 
personālam visu pieejamo palīdzību objektīvas medicīniskās palīdzības sniegšanai;

17. pauž visstingrāko nosodījumu par to, ka Irānas cietumos sistemātiski tiek izmantota 
spīdzināšana, arī seksuāla vardarbība kā ierocis, un prasa nekavējoties izbeigt visu veidu 
spīdzināšanu un sliktu izturēšanos pret visiem aizturētajiem; stingri nosoda Islāma 
Republikas politiku piespiest uz atzīšanos, izmantojot spīdzināšanu, iebiedēšanu, 
draudus ģimenes locekļiem vai citus piespiedu paņēmienus, un šādu piespiedu atzīšanos 
izmantošanu, lai notiesātu un sodītu protestētājus; turklāt nosoda praksi liegt 
aizturētajiem telefona izmantošanu un ģimenes apmeklējumus; pauž nopietnas bažas par 
aizturētajiem liegto iespēju piekļūt juridiskai pārstāvībai nopratināšanas laikā; aicina 
Irānas režīmu izturēties pret ieslodzītajiem cieņpilni, jo viņiem kā ikvienam cilvēkam 
piemīt cieņa un vērtība; atkārtoti aicina Irānu nekavējoties ratificēt ANO Konvenciju 
pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai 
sodīšanas veidiem un rīkoties pilnīgā saskaņā ar tajā ietvertajiem noteikumiem;

18. mudina Irānas varas iestādes nekavējoties atbrīvot visus arestētos ES valstspiederīgos 
un atcelt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības; stingri nosoda 40 gadu cietumsoda, 
74 sitienu ar pletni un 1 miljona EUR naudas soda piespriešanu Beļģijas 
valstspiederīgajam un NVO darbiniekam Olivier Vandecasteele, pamatojoties uz 
safabricētām apsūdzībām spiegošanā, un turpināšanu turēt ieslodzījumā Zviedrijas 
valstspiederīgo Ahmadreza Djalali, un viņam piespriesto nāvessodu, kā arī to, ka Islāma 
Republika ciniski izmanto “ķīlnieku diplomātiju”, lai piespiestu atbrīvot notiesāto 
teroristu Asadollah Asadi; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot un droši 
repatriēt Ahmadreza Djalali un Olivier Vandecasteele, un septiņus Francijas pilsoņus, 
kas joprojām atrodas apcietinājumā Irānā, tai skaitā Cécile Kohler; pauž visstingrāko 
nosodījumu par Irānas un Lielbritānijas valstspiederīgā Alireza Akbari sodīšanu ar nāvi 
Irānā; pauž bažas arī par Irānas Izlūkošanas un drošības ministrijas publiski izteiktajiem 
draudiem Eiropas vēstniecībām;

19. aicina dalībvalstis un NVO glabāt, saglabāt un kopīgot visus pieejamos pierādījumus, 
kas var būt ieguldījums izmeklēšanā, un sadarboties ar Starptautisko Krimināltiesu un 
atbalstīt tās darbu; mudina Irānas varas iestādes veikt pasākumus, lai ratificētu 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus; uzsver, ka Irānas režīma pastāvīgie un 
smagie cilvēktiesību pārkāpumi pret Irānas tautu apdraud sarunas par Kopīgo 
visaptverošo rīcības plānu;
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20. stingri nosoda praksi, ko saistībā ar valstī notiekošajiem protestiem joprojām īsteno 
Islāma Republika, proti, bloķēt internetu un mobilos tīklus, tā kavējot Irānas iedzīvotāju 
saziņu un brīvu informācijas plūsmu; uzsver, ka šādas darbības ir nepārprotams 
starptautisko tiesību pārkāpums; atzinīgi vērtē dažādus ierobežojošos pasākumus, ko ES 
ieviesusi saskaņā ar sankciju mehānismu, lai reaģētu uz represijām, jo īpaši tos, kas 
vērsti pret personām un struktūrām, kuras darbojas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju jomā, un pret tiem, kas ir atbildīgi par dezinformāciju; turklāt atzinīgi vērtē 
Irānas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ministra iekļaušanu ES sankciju 
sarakstā; aicina Komisiju saskaņā ar nepieciešamības principu apsvērt iespēju ES 
reģistrētiem sakaru pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt drošus instrumentus Irānas 
pilsoņiem un iedzīvotājiem;

21. aicina dalībvalstis apņemties nodrošināt Irānas iedzīvotāju brīvu piekļuvi internetam, 
neraugoties uz režīma īstenoto masveida interneta cenzūru; ierosina, ka nepieciešamos 
tehniskos un finanšu resursus varētu sniegt, izmantojot kādu no ES fondiem;

22. mudina visas dalībvalstis īstenot universālu jurisdikciju attiecībā uz visām Irānas 
amatpersonām, kuras pamatoti tiek turētas aizdomās par kriminālnoziegumu izdarīšanu 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un par citiem smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem; 
mudina tās dalībvalstis, kuru tiesību aktos vēl nav paredzēta iespēja īstenot universālās 
jurisdikcijas principu, nekavējoties ieviest šādus tiesību aktus;

23. aicina paplašināt ierobežojošos pasākumus, ņemot vērā to, ka Irānas Islāma Republika 
turpina Krievijas Federācijai piegādāt bezpilota gaisa kuģus un plāno piegādāt 
virszemes raķetes izmantošanai pret Ukrainu; uzsver, ka Islāma Republika veicina kara 
noziegumus Ukrainā, jo šie ieroči tiek izmantoti, lai vērstos pret civiliedzīvotājiem un 
civilo infrastruktūru;

24. aicina Komisiju un Padomi novērst visas nepilnības — arī finansiālās nepilnības — 
spēkā esošo sankciju izpildē, nodrošināt to stingru īstenošanu un cieši koordinēt rīcību 
un sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai efektīvi īstenotu ierobežojošos 
pasākumus;

25. pauž dziļas bažas par Islāma Republikas iestāžu īstenotajām strukturālajām 
transnacionālajām represijām pret ES dzīvojošo irāņu diasporu, kuras ietver spiegošanu, 
slepkavības, bumbu sprādzienu mēģinājumus, kiberuzbrukumus, dezinformācijas 
kampaņas un citus kontroles centienus, ko jo īpaši īsteno tās vēstniecības un IRGC, un 
kuras ierobežo ES pilsoņu un iedzīvotāju runas un vārda brīvību, apdraud viņu drošību 
un ir uzskatāmas par ļaunprātīgu iejaukšanos; aicina ES un dalībvalstis paplašināt irāņu 
diasporas aizsardzību pret Islāma Republikas transnacionālajām represijām; aicina 
EĀDD un dalībvalstis rast iespējas tehniskā un spēju veidošanas atbalsta sniegšanai 
tiem, kuri palīdz Irānas pilsoniskajai sabiedrībai, vienlaikus nodrošinot, ka par šīm 
darbībām atbild paši Irānas iedzīvotāji;

26. nosoda Irānas amatpersonu nesenos uzbrukumus laikrakstam “Charlie Hebdo” un 
atzinīgi vērtē izmeklēšanas uzsākšanu par kiberuzbrukumu laikrakstam pēc satīrisku 
karikatūru publicēšanas;
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27. aicina ES — citastarp PV/AP — divpusējos un daudzpusējos forumos turpināt ar Irānas 
varas iestādēm apspriest cilvēktiesību problēmas un šajā nolūkā izmantot visus plānotos 
kontaktus ar Irānas varas iestādēm, jo īpaši, īstenojot ES un Irānas augsta līmeņa 
politisko dialogu; atkārtoti apstiprina, ka cilvēktiesību ievērošana ir viens no ES un 
Irānas turpmāko attiecību pamatelementiem;

28. atkārtoti aicina visas dalībvalstis kopīgi nākt klajā ar publiskiem paziņojumiem un 
īstenot diplomātiskas iniciatīvas, lai uzraudzītu netaisnīgas tiesas prāvas un apmeklētu 
cietumus, kuros tiek turēti par ķīlniekiem Irānā saņemtie ES valstspiederīgie, 
cilvēktiesību aizstāvji un citi pārliecības dēļ ieslodzītie; mudina pastiprināt Teherānā 
akreditēto ES vēstniecību koordināciju; mudina visas dalībvalstis, kurām ir 
diplomātiska klātbūtne Teherānā, izmantot ES pamatnostādnēs par cilvēktiesību 
aizstāvjiem paredzētos mehānismus, lai sniegtu atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuriem 
piespriests nāvessods, un tiem, kuri ir nelikumīgi notiesāti un apcietināti; mudina 
dalībvalstis nodrošināt, ka ieslodzītie var tikties ar apmeklētājiem, un rūpīgi uzraudzīt 
viņu apcietinājuma apstākļus;

29. mudina Irānas varas iestādes atļaut neatkarīgiem novērotājiem no dalībvalstu 
vēstniecībām Irānā piekļūt visiem tiesas procesiem saistībā ar protestiem; aicina 
dalībvalstis uzraudzīt visus ar protestiem saistītos tiesas procesus, īpašu uzmanību 
pievēršot tiesas procesiem, kuros var tikt piespriests nāvessods, un publiski nosodīt to 
trūkumus;

30. aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis sadarbībā ar līdzīgi domājošiem partneriem 
paplašināt un palielināt taustāmu atbalstu Irānas iedzīvotāju demokrātiskajiem 
centieniem, jo īpaši, palielinot atbalstu neatkarīgām cilvēktiesību un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kā arī neatkarīgām mediju platformām un atbalstot līdzīgi 
domājošu partneru centienus uzturēt interneta pieslēgumu Irānā; mudina Irānas 
demokrātisko opozīciju censties panākt lielāku vienotību, kad vien tas iespējams, 
pamatojoties uz kopīgām vērtībām un iesaistot irāņus, kas atrodas trimdā un pieder pie 
diasporas, lai veicinātu turpmāku starptautiskās sabiedrības atbalstu; mudina ES un tās 
dalībvalstis intensificēt savu stratēģisko komunikāciju, kas vērsta uz Irānas 
iedzīvotājiem, jo īpaši, paplašinot EĀDD Dienvidu Stratēģiskās komunikācijas 
operatīvās grupas pilnvaras, lai tās aptvertu arī Islāma Republiku, un ievērojami 
palielinot tās finansējumu un pamanāmību;

31. prasa ES un tās dalībvalstīm atvieglot vīzu izsniegšanu visām personām, kuras pamatoti 
baidās no vajāšanas tādēļ, ka ir miermīlīgi izmantojušas savas tiesības uz vārda, 
biedrošanās un mierīgas pulcēšanās brīvību saistībā ar demonstrācijām Irānā; aicina 
EĀDD sazināties ar Irānas tuvākajām kaimiņvalstīm, lai nodrošinātu, ka 
robežšķērsošanas vietas joprojām ir atvērtas aktīvistiem, kas bēg no Irānas, un 
nodrošināt, ka šīs personas var droši pieprasīt patvērumu Eiropā, atrodoties šajās valstīs;

32. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Islāma konsultatīvajai 
asamblejai, Irānas Islāma Republikas režīmam un Irānas Islāma Republikas augstākā 
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vadītāja birojam.


