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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, įskaitant 2010 m. rugsėjo 8 d. 

rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač dėl Sakineh Mohammadi Ashtiani ir 

Zahros Barami bylų1, 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl padėties Irane2 ir 2009 m. 

spalio 22 d. rezoliuciją dėl Irano3, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl Pasaulinės kovos su mirties 

bausme dienos4, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (angl. ICCPR), Tarptautinį 

ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (angl. ICESCR), Tarptautinę konvenciją 

dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir Vaiko teisių konvenciją, kuriuos 

pasirašė ir Iranas, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 8 d. bendrą Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų (JAV) pareiškimą, kuriame Irano vyriausybė raginama vykdyti savo 

įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 24 d. ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 

(toliau – vyriausioji įgaliotinė) pareiškimą dėl „įžeidžiamų ir nepriimtinų“ Irano 

prezidento Mahmoudo Ahmadinejado pastabų JT Generalinėje Asamblėjoje, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. Salonikų Europos Vadovų Tarybos priimtą ES 

deklaraciją dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir 2003 m. gruodžio 10 d. 

patvirtintą ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 23 d. vyriausiosios įgaliotinės spaudos atstovo 

pareiškimą, kuriuo pasmerktas bombos sprogdinimas Mahabade (Irane), 

– atsižvelgdamas į Europos saugumo strategiją (ESS) „Saugumo užtikrinimas 

besikeičiančiame pasaulyje“, kurią Europos Vadovų Taryba patvirtino 2008 m. 

gruodžio 12 d., 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 22 d. vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą E3+3 vardu 

dėl Irano branduolinės veiklos klausimo skubaus sprendimo derybų būdu, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 12 d. vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją Europos 

Sąjungos vardu dėl septynių bahajų lyderių nuteisimo, 
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– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 16 d. vyriausiosios įgaliotinės spaudos atstovo 

pareiškimą, kuriuo pasmerkti išpuoliai Irane, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 22 d. Tarybos išvadas dėl galimybės laisvai gauti 

informaciją Irane, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 6 d. vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl numatomų 

įvykdyti mirties bausmių, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 12 d. vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją Europos 

Sąjungos vardu dėl „itin pablogėjusios žmogaus teisių padėties Irane po 2009 m. 

birželio mėn. prezidento rinkimų“, 

– atsižvelgdamas į tai, kad Irano statistikos centro duomenimis 2010 m. pavasarį nedarbo 

lygis Irane padidėjo iki 14,6 %, o bedarbių skaičius viršija 3,5 mln., 

– atsižvelgdamas į tai, kad Iranas yra pasirašęs Branduolinių ginklų neplatinimo sutartį 

(BGNS), taip pasižadėjo neįsigyti branduolinių ginklų ir teisiškai įsipareigojo deklaruoti 

visą savo branduolinę veiklą, įskaitant branduolines medžiagas, ir vykdyti ją laikydamasis 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugos garantijų, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 27 d. TATENA pareiškimą dėl to, kad Iranas nevykdo 

savo įsipareigojimų pagal BGNS, 

– atsižvelgdamas į tai, kad urano sodrinimo sustabdymo ir kiti reikalavimai buvo iš eilės 

patvirtinti kaip išankstinė Irano teisių pagal BGNS atkūrimo sąlyga šešiose Jungtinių 

Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose (Nr. 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ir 1929), 

– atsižvelgdamas į TATENA generalinio direktoriaus Yukiya Amano pareiškimą 2010 m. 

vasario 18 d. ketvirčio ataskaitoje valdytojų tarybai, kad „Iranas neįgyvendina 

atitinkamose valdytojų tarybos ir Saugumo Tarybos rezoliucijose pateiktų reikalavimų“, 

– atsižvelgdamas į TATENA pasiūlymą dėl susitarimo teikti branduolinį kurą Teherano 

mokslinių tyrimų reaktoriui mainais už mažai prisodrintą uraną iš Irano išteklių ir į 

kompromisinį Turkijos ir Brazilijos vyriausybių pasiūlymą, siekiant kurti pasitikėjimą ir 

palengvinti Irano ir E3+3 derybas, taip pat tarp Irano ir Vienos grupės derybas, 

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliuciją Nr. 1929 (2010), kuria 

nustatomos naujos ribojamosios priemonės prieš Iraną ir ketvirtas sankcijų Iranui etapas 

dėl jo branduolinės veiklos programos, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 26 d. Tarybos išvadas dėl Irano, Tarybos patvirtintas 

ribojamąsias priemones, kurios bus taikomos Iranui prekybos, finansinių paslaugų, 

energetikos ir transporto srityse, ir reglamentą, kuriuo papildomas subjektų ir fizinių 

asmenų, kuriems taikomas lėšų įšaldymas, sąrašas, 

– atsižvelgdamas į papildomas sankcijas Iranui, kurias paskelbė JAV, Japonija, Kanada ir 

Australija, 

– atsižvelgdamas į ilgalaikį Europos Sąjungos įsipareigojimą siekti Irano branduolinės 

veiklos klausimą spręsti diplomatiniu būdu, 



– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7–0037/2011), 

A. kadangi Irano Islamo Respublika (toliau – Iranas) patiria įvairias valdymo problemas – 

pradedant jėgų, kurias sudaro besivaržančios grupuotės šalies valdžios elito viduje, 

tarpusavio kovomis ir baigiant paralyžiuojančia socialine ir ekonomine negalia, 

problemine regiono saugumo padėtimi ir augančiu nepasitenkinimu šalies viduje – kurių 

priežastis yra paties Irano režimo vykdoma politika, 

B. kadangi politiniai įvykiai Irane po 2009 m. birželio mėn. įvykusių ginčytinų prezidento 

rinkimų, kurie daugelio laikomi nesąžiningais, atskleidė, kad šalyje esama daug liaudies 

skatinamų demokratinių pokyčių, kuriems vadovautų energinga ir aktyvi visuomenė, 

galimybių, pažymi, kad reformų šalininkai dažniausiai tapatinami su Žaliuoju judėjimu, 

kuris susiformavo masinių protestų dėl prezidento M. Ahmadinejado perrinkimo metu, 

C. kadangi Irano saugumo pajėgos – Revoliucinė gvardija, „Basij“ milicija ir policija – 

reaguodamos į šią padėtį ėmėsi griežtų priemonių ir savavališkai sulaikė tūkstančius 

taikių protestuotojų ir disidentų, įskaitant studentus ir akademikus, moterų teisių gynėjus, 

profesinių sąjungų narius, teisininkus, žurnalistus, interneto dienoraščių autorius, 

dvasininkus ir žinomus žmogaus teisių gynėjus, aiškiai siekdamos įbauginti kritikus ir 

numalšinti pasipriešinimą; kadangi teismai surengė daugybę parodomųjų šimtų garsių 

reformistų ir veikėjų teismų procesų, per kuriuos kai kurie kaltinamieji buvo nuteisti 

ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis ir negi mirties bausme, 

D. kadangi po 2005 m. prezidento M. Ahmadinejado rinkimų Irano revoliucijos gvardija nuo 

1980 m. sukauptas lėšas naudojo valstybės įmonėms ir įmonėms, privatizuotoms per 

Teherano vertybinių popierių biržą, įsigyti, 

E. kadangi pagrindinės Irano gyventojų žmogaus teisės – teisė į gyvybę, teisė į žodžio laisvę, 

susirinkimų teisė, teisė nepatirti savavališko suėmimo, sulaikymo, kankinimų ir teisė 

nepatirti jokių formų diskriminacijos – toliau nebaudžiamai pažeidinėjamos, 

F. kadangi Iranas priskiriamas prie labiausiai kompiuterizuotų Artimųjų Rytų valstybių ir 

yra trečias pasaulyje pagal interneto dienoraščių skaičių po Jungtinių Amerikos Valstijų ir 

Kinijos; kadangi reguliarūs telekomunikacijų ir interneto sutrikimai po 2009 m. 

birželio mėn. rinkimų nėra atsitiktinumas, 

G. kadangi Irane tebetaikoma mirties bausmė ir jis yra viena iš trijų pasaulio valstybių, 

kuriose įvykdoma daugiausia mirties bausmių; kadangi Irane įvykdoma daugiausia 

mirties bausmių nusikaltusiems nepilnamečiams; kadangi Irane mirties bausmė vis dar 

vykdoma užmėtant akmenimis, o tai prieštarauja Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių 

pakto antrajam fakultatyviam protokolui, 

H. kadangi daug iraniečių buvo nubausti mirties bausme dėl politinių priežasčių, daugybė 

tebėra kalėjimuose, o šimtai buvo priversti palikti šalį bijodami dėl savo gyvybės ir (arba) 

neterminuoto sulaikymo, tardymo ir kankinimų, 

I. kadangi Irane veikiančios žmogaus teisių organizacijos (pvz., Islamo žmogaus teisių 

komisija ir 90 straipsnio komisija) yra artimai susijusios su vyriausybe ir išlieka iš esmės 

nereikšmingos, 



J. kadangi Irano branduolinė programa susijusi su nuolatiniu slapukavimu, dėl kurio laikui 

bėgant Irano tvirtinimai, kad programa siekiama tik taikių tikslų, prarado patikimumą, 

K. kadangi Iranas vis dar turi įvykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal visas 

atitinkamas JTST rezoliucijas, taip pat ir pagal naujausią rezoliuciją Nr. 1929 (2010), ir 

visus TATENA valdytojų tarybos reikalavimus, kuriuose nurodoma suteikti Agentūrai 

visišką ir besąlygišką prieigą prie visų objektų, įrenginių, žmonių ir dokumentų, taip 

sudarant sąlygas tinkamai atlikti Irano branduolinės veiklos tikslų patikrinimą ir leidžiant 

TATENAI atlikti jai skirtą branduolinės veiklos kontrolierės vaidmenį, 

L. kadangi tam tikra Irano vyriausybės politikos dalis kelia grėsmę stabilumui ir taikai 

regione; kadangi ypač Izraelis ir Persijos įlankos regionas ypač jaučia grėsmę dėl 

agresyvios bei kryptingos Irano retorikos, jo tęsiamos branduolinės veiklos programos ir 

jo paramos organizacijoms Hezbollah ir Hamas, kadangi, kita vertus, stabilizuojanti įtaka, 

kurią Iranas galėtų atgauti, jei normalizuotų savo tarptautinius santykius, ypač su 

kaimyninėmis šalimis, išsklaidytų nerimą dėl savo ketinimų vykdyti branduolinės veiklos 

programą ir užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijai, būtų naudinga visam 

regionui, 

M. kadangi Iranas priėmė dvi pabėgėlių iš Afganistano kartas, kurios naudojosi 

pagrindinėmis sveikatos apsaugos ir švietimo paslaugomis; kadangi 2010 m. buvo 

užregistruota daugiau nei 1 mln. Irane gyvenančių afganų; kadangi Iranui suteikta tik 

ribota tarptautinė parama šioje srityje, 

N. kadangi Iranas yra vienas iš trijų didžiausių pasaulyje patvirtintų naftos ir gamtinių dujų 

atsargų turėtojų, 

O. kadangi matyti, jog Iranas ir Turkija plėtoja santykius; kadangi Iranas naudojasi savo 

valstybiniais ir nevalstybiniais sąjungininkais Sirijoje, organizacijose Hezbollah ir 

Hamas, taip pat Musulmonų brolijoje, siekdamas destabilizuoti regioną, 

P. kadangi BGNS IV straipsnyje pažymima neatimama visų šios sutarties šalių teisė be 

diskriminacijos plėtoti mokslinius tyrimus, gaminti ir naudoti atominę energiją taikiais 

tikslais ir laikantis šios sutarties I ir II straipsnių nuostatų, 

Vidaus padėtis 

1. su nerimu atkreipia dėmesį į vidaus politinę padėtį, ypač atsižvelgiant į demokratiją; taip 

pat atkreipia dėmesį į Irano žmonių, ypač jaunesnės kartos, demokratinius siekius ir labai 

apgailestauja dėl to, kad Irano vyriausybė ir Parlamentas akivaizdžiai nesugeba reaguoti į 

Irano piliečių pagrįstus reikalavimus; pabrėžia, kad gyventojų nepasitenkinimas Irano 

vyriausybe dėl sunkios socialinės ir ekonominės padėties, taip pat dėl laivės ir 

elementarios pagarbos žmogaus orumui Irane nebuvimo, kelia didžiausią grėsmę režimui; 

2. pabrėžia, kad demokratinės permainos negali būti primestos iš išorės arba netgi karinėmis 

priemonėmis, bet turi būti pasiektos vykdant taikų demokratinį procesą; išreiškia savo 

susižavėjimą dešimtimis tūkstančių iraniečių, kurie ir toliau rizikuoja savo profesine 

karjera ir gyvybe reikalaudami daugiau laisvės ir daugiau demokratinių teisių Irano 

Islamo Respublikoje; 

3. pažymi, kad, nors socialinio teisingumo ir ekonominio populizmo programą skelbęs 



prezidentas M. Ahmadinejad išrinktas 2005 m., Irano vidaus problemos ir toliau didėja 

nepaisant augančių naftos kainų; todėl apgailestauja, kad M. Ahmadinejad savo politines 

pozicijas šalies viduje siekia sutvirtinti vykdydamas radikalią tarptautinę programą ir 

tikėdamasis, kad itin priešiška Vakarams ir Izraeliui pozicija sustiprins Irano 

vadovaujamą padėtį musulmoniškajame pasaulyje; 

4. pastebi, kad ankstesni Irano masiniai judėjimai buvo grindžiami gerovės ir laisvės siekiu 

ir kad šie 1979 m. revoliucijos pažadai tebėra neįvykdyti; pažymi, kad per pastaruosius 

metus labai padidėjo ekonominiai sunkumai, pvz., infliacija, korupcija, didelis nedarbas, 

energijos trūkumas, valstybės sektoriaus neefektyvumas ir valstybės lėšų švaistymas; 

5. pažymi, kad reformų judėjimas apima daug filosofinių srovių ir politinių programų, 

kuriomis siekiama įvairių tikslų – nuo laipsniško Irano valstybės institucijų 

modernizavimo iki esminės režimo pertvarkos; 

6. išreiškia savo solidarumą su milijonais iraniečių, kurie po 2009 m. birželio mėn. 

prezidento rinkimų išėjo į gatves tikėdamiesi politinių permainų Irane; 

7. griežtai smerkia Irano opozicijos lyderių Mir Hossein Mousavi ir Mehdi Karroubi bei jų 

žmonų neteisėtą sulaikymą, įvykdytą Irano saugumo pajėgų, ir ragina juos nedelsiant ir 

besąlygiškai paleisti; pažymi, kad jie buvo sulaikyti, pažeidžiant Irano teisę; smerkia 

Irano valdžios institucijų požiūrį į opoziciją, vykdančią savo legitimią teisę protestuoti, ir 

reiškia savo solidarumą su Irano žmonėmis jų demokratiniuose siekiuose; apgailestauja 

dėl Irano vyriausybės veidmainiavimo, naudojant nepamatuotą jėgą, gąsdinimus ir 

neteisėtą taikių demonstrantų, išreiškusių solidarumą su Egipto liaudimi 2011 m. vasario 

14 d., reikalaujant paremti laisvę Egipte, sulaikymą; 

8. ryžtingai prieštarauja po 2009 m. rinkimų režimo vykdytam protestuotojų ir oponentų 

pasmerkimui, vadinant juos „Alacho priešais“ („muharib“), kurie pagal islamą turėtų būti 

baudžiami griežčiausiomis bausmėmis; daro išvadą, kad šacho valdymo laikotarpiu 

režimo kritika buvo laikoma nusikaltimu, o valdant dabartiniam režimui yra tolygi 

nuodėmei prieš islamą; 

9. įspėja, kad vis didėjantis Irano revoliucijos gvardijos (IRG) vaidmuo karinėje, politinėje ir 

ekonominėje Irano visuomeninio gyvenimo srityse kelia nerimą dėl tolesnio valstybės 

militarizavimo; išreiškia savo itin gilų susirūpinimą, kad tokios tendencijos gali paskatinti 

smurtą ir politinių priešininkų slopinimą; 

10. yra labai susirūpinęs dėl studentų organizacijos „Basij“ (SBO), kurią iš esmės valdo 

Islamo revoliucijos gvardija (IRG), vaidmens Irano visuomenėje kontroliuojant ir 

sulaikant studentus disidentus, ir pažymi, kad Irano studentų judėjimas buvo vienas iš 

svarbiausių veikėjų kovojant už demokratiją, laisvę ir teisingumą; 

Žmogaus teisės 

11. ragina Iraną užbaigti visų formų diskriminaciją šalyje; yra susirūpinęs dėl vykdomos 

diskriminacijos bei politinių ir socialinių represijų, kurios ypač paveikia Irano moteris; 

ragina Irano valdžios institucijas liautis diskriminuoti žmones dėl jų seksualinės 

orientacijos; smerkia nežmonišką ir viduramžišką praktiką bausti mirties bausme asmenis, 

apkaltintus nusikaltimais, susijusiais su partnerių ar lytinių santykių pasirinkimu; 



12. yra pasibaisėjęs tuo, kad, remiantis metinėmis ataskaitomis dėl mirties bausmės Irane, 

2009 m. egzekucijų jame skaičius buvo didžiausias per pastaruosius 10 metų, ir dėlto 

Iranas tapo šalimi, kurioje įvykdoma didžiausias skaičius mirties bausmių vienam 

gyventojui pasaulyje; ragina Iraną paskelbti oficialią statistiką dėl mirties bausmės 

taikymo; reikalauja, kad Iranas visiškai liautųsi taikyti mirties bausmę nusikaltimų, 

kuriuos įvykdo jaunesni negu aštuoniolikos metų amžiaus asmenys, atvejais ir pakeistų 

savo teisės aktus, kurie neatitinka Irano ratifikuotų tarptautinių žmogaus teisių 

konvencijų, įskaitant Vaiko teisių konvenciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 

paktą; ragina Irano valdžios institucijas pagal JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas 

Nr. 62/149 ir 63/138 paskelbti mirties nuosprendžio vykdymo moratoriumą, kol mirties 

bausmė bus panaikinta; pabrėžia, kad ES institucijos turi šiuo klausimu daryti Iranui 

nuolatinį spaudimą; 

13. griežtai smerkia tai, kad 2011 m. sausio 29 d. Teherane Nyderlandų ir Irano pilietei 

Zahrai Bahrami buvo įvykdyta mirties bausmė; yra sunerimęs dėl to, kad Irano valdžios 

institucijos atsisakė leisti Z. Bahrami naudotis konsuline pagalba ir neužtikrino skaidraus 

ir teisingo teismo proceso; 

14. atkreipia dėmesį į Irano valdžios institucijų pareiškimą, kad jos nusistačiusios prieš rasinę 

diskriminaciją, tačiau pabrėžia, kad Irano etninės mažumos skundžiasi dėl ekonominio 

atsilikimo provincijose, kuriose jos sudaro daugumą; smerkia daugybę grupuotės 

„Jundullah“ atliktų teroristinių išpuolių Sistano ir Beludžistano provincijoje nuo jos 

įsteigimo 2003 m.; tuo pat metu prašo konkrečių įrodymų, kuriais būtų pagrįstas oficialus 

Irano pareiškimas, kad „Jundullah“ remia JAV ir Jungtinės Karalystės žvalgybos 

tarnybos; 

15. išreiškia gilų nusivylimą dėl to, kad Iranas, taip pat tokios šalys kaip Afganistanas, 

Somalis, Saudo Arabija, Sudanas ir Nigerija ir toliau priklauso grupei šalių, kuriose vis 

dar vykdoma mirties bausmė užmėtant akmenimis; ragina Irano parlamentą priimti teisės 

aktus, kuriuose būtų draudžiama ši žiauri ir nežmoniška bausmė; 

16. ragina Irano valdžios institucijas teisiškai ir realiai nutraukti visų formų kankinimą ir 

kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį ar bausmes ir užtikrinti tinkamus teismo 

procesus, taip pat nutraukti asmenų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus, 

nebaudžiamumą; ypač ragina Irano parlamentą ir teismus panaikinti tokias žiaurias ir 

nežmoniškas bausmes kaip galūnių amputavimą, užmėtymą akmenimis ir plakimą, kurios 

nesuderinamos su Irano tarptautiniais įsipareigojimais; ryžtingai atmeta Irano teisėsaugos 

institucijų remiamą nuomonę, kad tokios bausmės pateisinamos kultūriniu požiūriu; 

17. primena plačiai paplitusius – ir pagrįstus – 2009 m. birželio 13 d. Irano demonstrantų 

šūkius „Kur mano balsas?“, susijusius su jų įsitikinimu, kad dieną prieš tai vykusių 

rinkimų rezultatai buvo plačiai klastojami, o tai meta šešėlį antrajai prezidento M. 

Ahmadinejado kadencijai; 

18. yra pasibaisėjęs tuo, kad 2009 m. birželio 15-osios naktį saugumo pajėgos laikė priimtina 

šaudyti į demonstrantų minią, kaip parodyta filmuotoje vaizdo medžiagoje; yra giliai 

susirūpinęs dėl represijų išplitimo praėjus vieniems metams po sukilimo Irane, įskaitant 

pranešimus apie savavališkus suėmimus, kankinimus, netinkamą elgesį ir politinių 

disidentų egzekucijas; smerkia Irano vyriausybės pastangas priversti nutilti visą politinę 

opoziciją, taip pat jos mėginimus išvengti bet kokio tarptautinio pažeidimų, įvykusių per 

neramumus po rinkimų, tyrimo; ragina ES institucijas pateikti Irano valdžios institucijoms 



išsamų po rinkimų įvykdytų visų žinomų incidentų ir smurtinių veiksmų prieš Irano 

civilius gyventojus sąrašą ir primygtinai raginti, kad būtų atliktas nepriklausomas 

tarptautinis tyrimas ir jo išvados paskelbtos viešai; 

19. ragina Irano valdžios institucijas nedelsiant paleisti į laisvę visus asmenis, kurie sulaikyti 

dėl to, kad taikiai naudojosi savo teisėmis į žodžio, asociacijų ir susirinkimų laisvę, ir 

apklausti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn vyriausybės pareigūnus ir saugumo 

pajėgų narius, atsakingus už disidentų, demonstrantų ir sulaikytų asmenų šeimų narių 

nužudymus, prievartą prieš juos ir jų kankinimus; 

20. primygtinai reikalauja, kad bet kokių būsimų derybų su Iranu metu vyriausioji įgaliotinė 

didžiausią pirmenybę teiktų žmogaus teisių padėties šalyje klausimui; ragina Komisiją 

įgyvendinti visas jos turimas priemones, kad būtų ginamos ir skatinamos žmogaus teisės 

Irane; ypač ragina Komisiją ir Tarybą numatyti papildomų priemonių pagal Europos 

demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę siekiant aktyviai ginti Irano žmogaus 

teisių gynėjus; pabrėžia, kad ypač svarbu palengvinti prieglobsčio suteikimą žmogaus 

teisių gynėjams ir suteikti jiems galimybę gauti organizacinių išteklių bei pasinaudoti 

ryšių platformomis; ragina valstybes nares remti Europos prieglobsčio miestų programą ir 

programas, skirtas priemonėms prieš pasiklausymo technologijas parengti; 

21. apgailestauja dėl to, kad Irano vyrai gali reikalauti, kad jų nesantuokiniai santykiai būtų 

faktiškai laikomi teisėtomis laikinomis santuokomis, o apkaltintos neištikimybe 

ištekėjusios moterys neturi galimybės pasinaudoti tokio pobūdžio „išsigelbėjimu“; taip 

pat apgailestauja dėl to, kad pagal Islamo Respublikos Baudžiamojo kodekso 

105 straipsnį teisėjui leidžiama, remiantis vien jo turimomis „žiniomis“, skirti 

svetimautojai užmėtymo akmenimis bausmę, taip pat apgailestauja dėl to, kad Iranas 

bando apriboti tarptautinės visuomenės žinias apie jo žiaurumą ir viešai neskelbia 

sprendimų dėl užmėtymo akmenimis bausmių; 

22. smerkia sistemingą Irano valdžios institucijų priekabiavimą prie darbo aktyvistų, 

pažeidžiant įsipareigojimus gerbti socialines ir ekonomines savo šalies piliečių teises ir jų 

teisę į saviraiškos laisvę, kuriuos Iranas prisiėmė per Jungtinių Tautų visuotinės 

reguliarios peržiūros procesą; ragina Irano valdžios institucijas paleisti visus suimtus 

darbo aktyvistus bei gerbti profesinių sąjungų aktyvistų ir mokytojų teisę dalyvauti 

Tarptautinės darbo žmonių dienos (gegužės 1 d.) ir Nacionalinės mokytojų dienos 

(gegužės 2 d.) minėjimuose; ragina Irano vyriausybę gerbti darbuotojų pagrindines teises, 

apibrėžtas pagal tarptautinius darbo standartus; 

23. smerkia garsių universitetų profesorių atleidimo dėl politinių priežasčių kampaniją, kaip 

netoleruotiną išpuolį prieš jų žmogaus teises ir akademinę laisvę; mano, kad dėl šios 

politikos Irano universitetai, kurie ilgai buvo nacionalinio pasididžiavimo ir viso pasaulio 

mokslininkų žavėjimosi objektas, bus toliau politizuojami ir nuvertinami; ragina Irano 

valdžios institucijas nedelsiant imtis priemonių siekiant atkurti šalyje akademinę laisvę; 

24. apgailestauja, kad, nors tai prieštarauja Konstitucijai, religinių mažumų nariai kenčia nuo 

diskriminacijos būsto, švietimo ir valstybinių postų srityje, o tai skatina jaunus šių 

mažumų narius rinktis emigraciją; ypač smerkia nuolat pasikartojantį bahajų 

bendruomenės persekiojimą, 2009 m. krikščionių suėmimų bangą, taip pat religinių 

disidentų, atsivertėlių bei musulmonų sufijų ir sunitų persekiojimą; pakartoja savo 

raginimą paleisti 7 bahajų lyderius ir ragina Irano parlamentą pakeisti Irano teisės aktus, 

siekiant užtikrinti, kad įvairių tikėjimų šalininkai Irane galėtų laisvai nepersekiojami 



išpažinti savo įsitikinimus ir jiems tiek pagal galiojančią teisę, tiek praktikoje būtų 

užtikrintos vienodos teisės, nepriklausomai nuo to, ar šie tikėjimai pripažinti 

Konstitucijoje; 

25. pažymi, kad Irano NVO padėtis itin pablogėjo kilus protestams po prieštaringai vertinamų 

2009 m. birželio 12 d. prezidento rinkimų; griežtai kritikuoja tai, kad valdžios institucijos 

nuolat naudojasi visais tarptautiniais ryšiais ar finansine parama Irano nevyriausybinėms 

organizacijoms, bandydamos diskredituoti šias organizacijas ir jų veiklą; 

26. išreiškia rimtą susirūpinimą dėl daugybės mirties bausmių, vykdomų nepilnamečiams, 

taip pat dėl moterų viešo užmėtymo akmenimis, vykdomo kasmet nepaisant tarptautinės 

bendruomenės reikalavimų, kad Iranas laikytųsi žmogaus teisių standartų; 

27. ragina atkurti JT specialiojo pranešėjo mandatą, siekiant ištirti žmogaus teisių pažeidimus 

ir siekti, kad būtų patraukiami atsakomybėn tie, kurie atsakingi už žmogaus teisių 

pažeidimus Irane; ragina Irano valdžios institucijas teigiamai atsakyti į seniai pateiktus 

kelių JT specialiųjų pranešėjų (pvz., neteisminio, neatidėliotino ar savavališko mirties 

bausmės vykdymo, kankinimų, religijos ar įsitikinimų laisvės, teisėjų ir teisininkų 

nepriklausomumo klausimais) prašymus dėl oficialių vizitų į Iraną; 

28. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant JT pagrindinių principų dėl teisininkų vaidmens, po 

2009 m. birželio mėn. prezidento rinkimų smarkiai pablogėjo teisininkų padėtis Irane, nes 

Irano valdžios institucijos griebiasi spaudimo taktikos (pvz., areštų, profesijos draudimo, 

žodžio laisvės principo nesilaikymo, nepagrįstų mokesčių tyrimų ir kitokio finansinio 

spaudimo), siekdamos sukliudyti teisininkams laisvai verstis savo profesija; 

29. apgailestauja, kad ypač blogėja žmogaus teisių gynėjų, įskaitant žmogaus teisių 

teisininkus ir moterų teisių gynėjus, kurie ypatingai puolami, padėtis; yra labai 

susirūpinęs dėl to, kad žmogaus teisių gynėjai yra tapę įvairių išpuolių, nesąžiningų 

teismo procesų aukomis ir kad jiems trukdoma naudotis savo konstitucinėmis teisėmis; 

ragina nedelsiant paleisti visus vis dar įkalintus žmogaus teisių gynėjus ir sąžinės 

kalinius; 

30. ragina Irano Islamo Respubliką pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti JT Konvenciją dėl 

visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW); 

31. remia kampaniją „Vienas milijonas parašų reikalaujant pakeisti diskriminacinius 

įstatymus“, kuria siekiama surinkti vieną milijoną parašų asmenų, remiančių reikalavimą 

pakeisti moteris diskriminuojančius Irano įstatymus; ragina Irano valdžios institucijas 

nutraukti šios kampanijos dalyvių persekiojimą, įskaitant teisminių institucijų 

persekiojimą; 

32. ragina Irano vyriausybę pagerinti moterų teisių įgyvendinimą, siekiant pripažinti itin 

svarbų moterų vaidmenį visuomenėje, ir gerbti Irano pagal Tarptautinio pilietinių ir 

politinių teisių paktą prisiimtus įsipareigojimus; pakartoja savo raginimą Irano 

parlamentui priimti teisės aktus, kuriuose būtų draudžiama žiauri ir nežmoniškai 

užmėtymo akmenimis praktika; ragina vyriausiąją įgaliotinę atkreipti ypatingą dėmesį į 

moterų teisių padėtį Irane ir Irano valdžios institucijoms kelti klausimus dėl Sakineh 

Mohammadi Ashtiani ir Zahros Bahrami bylų; 

33. pabrėžia, kad ES institucijų atstovai turėtų palaikyti ryšius su atstovais iš įvairių Irano 



politinių ir socialinių organizacijų, įskaitant žinomus Irano žmogaus teisių gynėjus; ragina 

Komisiją ir valstybes nares padidinti paramą veiklai vietos lygmeniu ir skatinti žmonių 

tarpusavio ryšius; 

34. smerkia Irano valdžios institucijų prieš nepriklausomą žiniasklaidą nukreiptas represines 

priemones, įskaitant filmuotos ir fotografuotos medžiagos cenzūrą siekiant riboti 

galimybes gauti informacijos ir sumažinti jos srautą; yra labai susirūpinęs dėl to, kad dėl 

savavališkų teisminių institucijų sprendimų Irane stipriai juntama žiniasklaidos priemonių 

(auto)cenzūra; ragina ES ir jos valstybių narių oficialiuosius atstovus priminti Iranui jo 

tarptautinį įsipareigojimą puoselėti žiniasklaidos laisvę; ragina ES ir jos valstybės nares 

susitinkant su analogiškas pareigas užimančiais Irano atstovais primygtinai raginti leisti 

daugeliui prievarta uždarytų dienraščių atnaujinti veiklą, taip pat paleisti politinius 

kalinius ir abiem atvejais pateikti pavadinimų ir vardų sąrašus; smerkia Irano vyriausybės 

praktiką išsiųsti iš šalies užsienio korespondentus, įskaitant pagrindinių Europos 

laikraščių žurnalistus; džiaugiasi dėl to, kad buvo įkurta Euronews persų kalbos tarnyba; 

35. išreiškia susirūpinimą dėl kultūros, muzikinės ir meninės raiškos slopinimo taikant 

cenzūrą ir draudimus, taip pat dėl menininkų, muzikantų, režisierių, rašytojų ir poetų 

represijų; 

36. ragina nutraukti nebaudžiamumą Irane sukuriant šalyje nepriklausomą teisminės 

peržiūros procedūrą arba numatant galimybę per JT Saugumo Tarybą kreiptis į 

institucijas, kurios veikia pagal tarptautinę teisę, pvz., į Tarptautinį baudžiamąjį teismą; 

37. palankiai vertina veiksmus, kurių ėmėsi nemažai valstybių narių, suteikdamos prieglobstį 

tiems Irano žmogaus teisių gynėjams, disidentams, žurnalistams, studentams, moterims, 

vaikams ir menininkams, kurie persekiojami dėl savo religinių įsitikinimų, pareikštų 

nuomonių, seksualinės orientacijos ar dėl to, kad kitaip naudojosi žmogaus teisėmis; 

Branduolinės veiklos klausimai 

38. nepaisant Irano teisės pagal neplatinimo režimo taisykles plėtoti branduolinės energijos 

naudojimą taikiais tikslais, pakartoja, kad platinimo rizika, susijusi su Irano branduoline 

programa, vis dar kelia didelį susirūpinimą Europos Sąjungai ir tarptautinei 

bendruomenei, kaip labai aiškiai išreikšta daugelyje JTST rezoliucijų; 

39. ragina Irano valdžios institucijas vykdyti Irano įsipareigojimus pagal BGNS; ypač 

primygtinai reikalauja, kad Teheranas ratifikuotų ir įgyvendintų Saugos garantijų 

susitarimo papildomąjį protokolą; smerkia tai, kad Iranas, nesuteikdamas visiškos ir 

besąlygiškos prieigos prie pagrindinių įrengimų ir prieštaraudamas inspektorių 

paskyrimui, ir toliau trukdo TATENA darbui ir taip atsisako visapusiškai bendradarbiauti 

su TATENA; 

40. taip pat pabrėžia tai, kad, remiantis pagrindiniu BGNS principu, Iranas turi teisę sodrinti 

uraną taikiais tikslais ir gauti techninę pagalbą tais pačiais tikslais; 

41. pritaria Tarybos dvejopam metodui, kuriuo siekiama derybų būdu rasti taikią išeitį iš 

branduolinės veiklos klausimo aklavietės ir į kurį atkreipiamas dėmesys naujoje Tarybos 

2010 m. liepos 26 d. bendrojoje pozicijoje, kurioje pateikiamos naujos ir griežtos 

konkrečiai Iranui taikytinos autonominės priemonės; apgailestauja dėl to, kad per 

paskutinį nuolatinių JT Saugumo Tarybos narių ir Vokietijos (P5+1) derybų raundą 



Stambule svečio teisėmis dalyvaujantis Iranas buvo nepasirengęs priimti jam pateiktus 

pasiūlymus, taigi šios derybos žlugo; vis dėlto, yra įsitikinęs, kad atsižvelgdama į Iraną 

ES turėtų numatyti platesnę strategiją, kuri apimtų ne tik branduolinius, bet ir žmogaus 

teisių padėties Irane klausimus, ir kurioje būtų aptariamas jo regioninis vaidmuo; 

42. primena, kad dėl Irano branduolinės programos klausimo Iranas supriešinamas su visomis 

Jungtinėmis Tautomis, o ne tik su Vakarų šalimis; 

43. pažymi, kad papildomos sankcijos yra logiška Irano visapusiško bendradarbiavimo su 

TATENA stokos pasekmė; ragina vyriausiąją įgaliotinę ir ES valstybes nares įvertinti 

visas ES bendrosios pozicijos įgyvendinimo priemones – ypač susijusias su eksporto 

licencijų išdavimu, muitinės ir pasienio kontrole, oro ir jūrų krovininiu transportu siekiant 

sukliudyti Iranui išvengti sankcijų režimo ir realiai įvertinti, ar sankcijos duoda norimų 

rezultatų; pakartoja savo poziciją, kad šios priemonės neturėtų daryti neigiamos įtakos 

gyventojams; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina JAV sprendimą taikyti tikslines 

sankcijas Irano pareigūnams, kurie, kaip manoma, atsakingi už sunkius žmogaus teisių 

pažeidimus Irane po ginčytinų 2009 m. birželio mėn. prezidento rinkimų arba 

bendrininkavo juos vykdant; ragina Tarybą priimti panašias priemones; 

44. mano, kad visame pasaulyje turėtų būti atnaujintos pastangos, kurių tikslas išsivaduoti 

nuo branduolinio ginklo grėsmės visoje planetoje; pritaria prezidento B. Obamos 

kreipimuisi dėl branduolinio nusiginklavimo ir ragina vyriausiąją įgaliotinę priskirti šį 

klausimą prie savo prioritetinių klausimų, keliamų tiek bendradarbiaujant su valstybėmis 

narėmis, tiek su Artimųjų Rytų ir Azijos regiono vyriausybėmis; 

45. ragina Komisiją, Tarybą ir ES valstybes nares įvertinti su sankcijomis nesusijusius 

prekybos santykius su Iranu, siekiant apriboti žmogaus teisių pažeidimus, kurie gali kilti 

dėl europinius standartus atitinkančių technologijų (įskaitant mobiliuosius telefonus, ryšių 

tinklus, (dvejopo naudojimo) technologijas, sekimo technologijas ir programinę įrangą, 

skirtą interneto nuskaitymui, cenzūrai ir duomenų, įskaitant asmens duomenis, gavybai) 

eksporto į Iraną; prašo Komisijos pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl naujos licencijų 

sistemos, jeigu atlikus anksčiau minėtą įvertinimą bus padaryta išvada, jog toks teisės 

aktas yra reikalingas; 

46. ragina Komisiją ir Tarybą imtis neatidėliotinų veiksmų, kad ES įmonėms būtų uždrausta 

eksportuoti į Iraną sekimo technologijas (ypač stebėjimo centrus); 

47. ragina Europos Vadovų Tarybą išplėsti Irano asmenų, susijusių su Irano branduoline ir 

balistinio ginklo programomis, taip pat su jas aptarnaujančiais pirkimų tinklais, sąrašą; 

ragina atitinkamas valdžios institucijas kuo skubiau įšaldyti jų turtą ir neleisti jiems 

patekti į ES teritoriją ir naudotis ES jurisdikcijomis bet kokiai veiklai, susijusiai su šiomis 

programomis, vykdyti; 

48. ragina vyriausiąją įgaliotinę toliau laikyti Irano branduolinę veiklą ir Irano gyventojų 

teises svarbiu darbotvarkės klausimu ir ragina Iraną pradėti prasmingas derybas norint 

rasti visapusišką ir ilgalaikį branduolinės problemos sprendimą; 

Išorės santykiai 

49. ypač griežtai smerkia Irano prezidento M. Ahmadinejado išreikštą ketinimą „sunaikinti“ 

Izraelį, jo antisemitinius pasisakymus, ypač holokausto neigimą ir jo vykdomą Izraelio 



valstybės teisėtumo paneigimo programą; dar kartą patvirtina, kad visapusiškai remia 

Izraelio egzistavimą ir Palestinos problemai spręsti skirtą dviejų valstybių koncepciją; 

50. ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai stebėti padėtį Persijos įlankos regione ir padaryti viską, 

kad šiame regione būtų skatinama taika ir stabilumas; 

51. pripažįsta Turkijos, kaip įtakingo veikėjo regione, vaidmenį ir palankiai vertina jos ir 

Brazilijos bendras pastangas rasti diplomatinį Irano branduolinio klausimo sprendimą; vis 

dėlto apgailestauja, kad 2010 m. gegužės 17 d. trišalis susitarimas tik iš dalies atitinka 

TATENA reikalavimus; ragina Turkijos valdžios institucijas laikytis Europos požiūrio į 

Irano keliamą branduolinę grėsmę; ragina Turkiją palaikant dialogą su Iranu nepamiršti 

žmogaus teisių padėties klausimo; 

52. pabrėžia, kad Rusija buvo viena iš pagrindinių modernių ginklų ir prisodrinto urano 

tiekėjų Iranui; palankiai vertina Rusijos Federacijos sprendimą šiemet sustabdyti S-300 

pardavimą Iranui ir paremti JT sankcijas Iranui dėl jo branduolinės programos; griežtai 

reikalauja, kad Rusija nutrauktų bet kokį ginklų platinimą bei urano eksportą į Iraną 

norint, kad būtų užtikrintas sankcijų Iranui ir Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties 

reikalavimų įgyvendinimo veiksmingumas; 

53. ragina vyriausiąją įgaliotinę Irano atžvilgiu taikyti transatlantinio koordinavimo ir 

papildomumo principus ir dėl su Iranu susijusių veiksmų konsultuotis su nuolatiniais JT 

Saugumo Tarybos nariais ir su visais atitinkamais partneriais pasaulyje ir regione, 

kuriems taip pat rūpi Irano klausimai; 

54. atkreipia dėmesį į bendrus ES ir Irano interesus siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą 

Afganistane; palankiai vertina konstruktyvų Irano vaidmenį atnaujinant infrastruktūrą ir 

atkuriant Afganistano ekonomiką, taip pat užkertant kelią narkotikų prekybai iš šios 

šalies; vis dėlto pabrėžia, kad siekiant tvarios taikos ir stabilumo Afganistane reikės, kad 

visos kaimynės susilaikytų nuo politinio kišimosi į šios šalies reikalus; 

55. ragina vyriausiąją įgaliotinę dabar, kai Europos išorės veiksmų tarnyba iš rotaciniu 

principu pirmininkavusios valstybės perėmė įgaliojimus atstovauti Europos Sąjungai 

trečiosiose šalyse, įsteigti Teherane ES delegaciją; 

56. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti Iraną imtis konstruktyvaus vaidmens atsižvelgiant į 

būsimą Afganistano plėtrą ir pabrėžia bendrus ES ir Irano tikslus siekiant stabilumo 

Afganistane ir imantis veiksmingų kovos su opiumo gamyba ir prekyba narkotikais 

priemonių; 

o 

o o 

57. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams ir Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui. 

 


