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Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-
Ιράν) 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με το 
Ιράν, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) (2019/2823(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν, και ιδίως τα ψηφίσματά 
του που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα δε εκείνα της 14ης Μαρτίου 
2019 σχετικά με το Ιράν, και ιδίως σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων1, της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το Ιράν, και ιδίως 
την υπόθεση Nasrin Sotoudeh2, της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των 
φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν3, της 25ης 
Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά τη συμφωνία 
για τα πυρηνικά4, της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του 
Ιράν5, της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θανατική ποινή6, και της 17ης Νοεμβρίου 
2011 σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν7,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2019, και τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/560 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2019, που 
εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων 
προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν, με τον οποίο τα 
περιοριστικά μέτρα που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Ιράν παρατείνονται κατά ένα έτος, έως τις 13 Απριλίου 20208,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0204.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0525.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0231.
4 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 86.
5 ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 39.
6 ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 41.
7 ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 157.
8 ΕΕ L 98 της 9.4.2019, σ. 1.



– έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 8ης 
Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, του Σεπτεμβρίου του 2018, της 
30ής Ιανουαρίου 2019 και της 18ης Ιουλίου 2019, καθώς και τη δήλωσή του της 16ης 
Αυγούστου 2019 σχετικά με την κράτηση και τις ποινές πολυετούς κάθειρξης κατά της 
Mojgan Keshavarz, της Monireh Arabshahi και της Yasaman Aryani, τριών Ιρανών που 
κρατούνται αυθαίρετα για δημόσια διαμαρτυρία κατά της υποχρεωτικής χρήσης της 
μαντίλας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, της 29ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Το Ιράν πρέπει να 
προστατεύει τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών»,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα 
βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο και εκτός του διαδικτύου, 
και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 12 Μαρτίου 2019 σχετικά με την καταδίκη της Ιρανής δικηγόρου 
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Nasrin Sotoudeh,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, του 
1966 (ICCPR), στο οποίο το Ιράν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

– έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που έχει ως στόχο να τεθεί η προστασία και 
η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών 
της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη δέσμη αρχών των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία όλων των 
προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, του 1988,

– έχοντας υπόψη τους ελάχιστους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των 
κρατουμένων (κανόνες Nelson Mandela), του 2015,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Δικαιωμάτων των Πολιτών, του Ιρανού Προέδρου,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, τα ιρανικά 
επαναστατικά δικαστήρια έχουν αυξήσει σημαντικά τις διώξεις για ειρηνικές πράξεις 



αντίστασης υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών που διαμαρτύρονται κατά 
της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας των 
ποινών φυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2018 έχουν 
συλληφθεί τουλάχιστον 32 άτομα και έχουν φυλακιστεί τουλάχιστον 10 επειδή 
διαμαρτυρήθηκαν κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ιρανές ακτιβίστριες Mojgan Keshajvarz, Monireh Arabshahi 
και Yasaman Aryani τέθηκαν αυθαίρετα υπό κράτηση τον Απρίλιο του 2019, αφού 
δημοσίευσαν στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο εμφανίζονται χωρίς μαντίλα να 
διαμαρτύρονται ειρηνικά κατά της ιρανικής νομοθεσίας περί υποχρεωτικής χρήσης της 
μαντίλας, μοιράζοντας λουλούδια στο μετρό της Τεχεράνης στις 8 Μαρτίου 2019, την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Sahar Khodayari, μια Ιρανή 
που τέθηκε υπό κράτηση επειδή προσπάθησε να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα 
σε ένα στάδιο, αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας όταν έμαθε ότι θα 
αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για τις ενέργειές της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2019, οι Mojgan Keshavez, Yasaman 
Aryani, Monireh Arabshahi και Saba Kord-Afshari καταδικάστηκαν σε ποινές 
κάθειρξης διάρκειας από 16 έως 24 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τους επετράπη η 
πρόσβαση σε δικηγόρους κατά το στάδιο της αρχικής έρευνας και ότι, σύμφωνα με 
πληροφορίες, δεν επετράπη να τις εκπροσωπήσουν στη δίκη τους οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποινές τους συνδέονται άμεσα με την 
ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι 
για την προάσπιση της ισότητας των φύλων στο Ιράν·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Αυγούστου 2019, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο 
καταδίκασε τρεις ακτιβίστριες υπέρ των εργασιακών δικαιωμάτων —τις Sepideh 
Gholian, Sanaz Allahyari και Asal Mohammadi— με διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των 
οποίων «συγκεντρώσεις και συμπαιγνία για πράξεις στρεφόμενες κατά της εθνικής 
ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 και στις 31 Αυγούστου, έγινε γνωστό ότι 
οι Marzieh Amiri και Atefeh Rangriz, δύο ακτιβίστριες υπέρ των εργασιακών 
δικαιωμάτων, οι οποίες τελούσαν υπό κράτηση μετά από τη σύλληψή τους κατά τη 
διάρκεια ειρηνικής διαμαρτυρίας την Εργατική Πρωτομαγιά, καταδικάστηκαν σε 10 
έτη και έξι μήνες κάθειρξης και 148 μαστιγώματα, και σε 11 έτη και έξι μήνες 
κάθειρξης και 74 μαστιγώματα, αντίστοιχα, με διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των 
οποίων «συγκεντρώσεις και συμπαιγνία διάπραξης εγκλημάτων κατά της εθνικής 
ασφάλειας», «προπαγάνδα κατά του κράτους» και «διατάραξη της δημόσιας τάξης»·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε το 1979 από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν έχει μια σειρά 
νόμων που εισάγουν διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τις νομικές διατάξεις σχετικά με την 
προσωπική κατάσταση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η πρακτική των συλλήψεων ατόμων με διπλή 
ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν, η οποία συνοδεύεται από παρατεταμένες περιόδους απομόνωσης 
και ανακρίσεων, μη τήρηση της νομιμότητας, μη διεξαγωγή δίκαιης δίκης και πολυετείς 
ποινές κάθειρξης με βάση ασαφείς ή απροσδιόριστες κατηγορίες περί «εθνικής 
ασφάλειας» και «κατασκοπείας», καθώς και από κρατικά υποστηριζόμενες εκστρατείες 
δυσφήμισης των φυλακισμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει τη 



διπλή ιθαγένεια, περιορίζοντας κατά συνέπεια την πρόσβαση που έχουν οι ξένες 
πρεσβείες στους πολίτες τους με διπλή ιθαγένεια οι οποίοι κρατούνται εκεί·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον έξι άτομα με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν, οι Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe, Ahmadreza Djalali, Kamal Ahmady, Kamran Ghaderi, Massud 
Mossahab και Moral Tahaz, βρίσκονται σήμερα φυλακισμένα στο Ιράν·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Βρετανο-Ιρανή υπήκοος και 
υπάλληλος του ιδρύματος Thomson Reuters, βρίσκεται παράνομα φυλακισμένη στο 
Ιράν από τις 3 Απριλίου 2016, έπειτα από μήνες παράνομης κράτησης με την 
κατηγορία της κατασκοπίας, χωρίς διεξαγωγή ελεύθερης και δίκαιης δίκης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στερείται επανειλημμένα ιατρικής περίθαλψης, γεγονός που 
έχει οδηγήσει στην επιδείνωση της φυσικής και πνευματικής υγείας της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρόσφατα της απαγορεύθηκε η πρόσβαση σε διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις 
και ότι οι επιτρεπόμενες οικογενειακές επισκέψεις περιορίστηκαν σε μόνο μία φορά τον 
μήνα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιρανο-Βρετανός επιστήμονας κοινωνικής ανθρωπολογίας 
Κameel Ahmady τελεί υπό κράτηση στην Τεχεράνη από τις 11 Αυγούστου 2019, με 
κατηγορίες που δεν έχουν γίνει γνωστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιχειρηματίας 
Morad Tahbaz, ο οποίος έχει ιρανική, βρετανική και αμερικανική ιθαγένεια, συνελήφθη 
μαζί με τουλάχιστον εννέα οικολόγους τον Ιανουάριο του 2018, κατηγορούμενος για 
εικαζόμενη κατασκοπεία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmadreza Djalali, Σουηδός επιστήμονας και γιατρός, 
γεννημένος στο Ιράν, κρατείται στις φυλακές Evin από τον Απρίλιο του 2016, και ότι 
τον Οκτώβριο του 2017 καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της κατασκοπείας 
βάσει εικαζόμενης καταναγκαστικής ομολογίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamran Ghaderi, πολίτης με διπλή ιθαγένεια Ιράν-Αυστρίας, 
ήταν διευθύνων σύμβουλος μιας αυστριακής εταιρείας ΤΠ, όταν πράκτορες του 
Υπουργείου Πληροφοριών τον συνέλαβαν κατά την άφιξή του στον διεθνή αερολιμένα 
της Τεχεράνης στις 2 Ιανουαρίου 2016, και του επιβλήθηκε ποινή δεκαετούς κάθειρξης 
με την κατηγορία της «κατασκοπείας υπέρ εχθρικών κρατών»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαρτίου 2019, η κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ του 
2012, υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρος Nasrin Sotoudeh 
καταδικάστηκε ερήμην σε 38 έτη κάθειρξης και 148 μαστιγώματα, μεταξύ άλλων για το 
έργο της όσον αφορά την υπεράσπιση γυναικών που κατηγορούνται για διαμαρτυρία 
κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι 
από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν σε παγκόσμια εκστρατεία τον Ιούνιο 
ζητώντας από την ιρανική κυβέρνηση την απελευθέρωση της κ. Sotoudeh·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Atena Daemi και Golrock Ebrahimi Iralee καταδικάστηκαν 
σε εξαετή κάθειρξη τον Οκτώβριο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο 
του 2019, προστέθηκαν δύο επιπλέον έτη στην ποινή τους, αφού κατηγορήθηκαν για 
«προσβολή του ανώτατου ηγέτη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ποινή φέρεται να 
εκδόθηκε ως αντίποινα για διαμαρτυρίες υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών στη φυλακή·



ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί πολυάριθμες περιπτώσεις απάνθρωπων και 
ταπεινωτικών συνθηκών, ιδίως στη φυλακή Evin, καθώς και έλλειψης επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια κράτησης στο Ιράν, κατά παράβαση 
των ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 
δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, οι ακτιβιστές οικολόγοι, οι συνδικαλιστές και οι 
διαδικτυακοί ακτιβιστές στο Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις, 
αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις και διώξεις για το έργο τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές εξακολουθούν να ποινικοποιούν τον ακτιβισμό υπέρ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να χρησιμοποιούν το άρθρο 48 του ιρανικού κώδικα 
ποινικής δικονομίας για να περιορίζουν την πρόσβαση των κρατουμένων σε νομικό 
σύμβουλο της επιλογής τους και να τους αρνούνται την πρόσβαση σε προξενική 
βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί για τη 
διασφάλιση της λογοδοσίας εντός του δικαστικού σώματος·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει περιοριστικά μέτρα που συνδέονται με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χορήγησης θεώρησης για πρόσωπα και 
οντότητες που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και απαγόρευση των εξαγωγών στο Ιράν εξοπλισμού που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και εξοπλισμού για την παρακολούθηση των 
τηλεπικοινωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά επικαιροποιούνται τακτικά 
και παραμένουν σε ισχύ·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν εξακολουθεί να εφαρμόζει συχνά τη θανατική ποινή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Narges Mohammadi, κάτοχος Βραβείου Per Anger, εκτίει 
σήμερα ποινή δεκαεξαετούς κάθειρξης για την εκστρατεία της με στόχο την κατάργηση 
της θανατικής ποινής και για το έργο της με την κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ Shirin 
Ebadi·

1. καλεί τις ιρανικές αρχές να ακυρώσουν όλες αυτές τις ποινές και να απελευθερώσουν 
αμέσως και άνευ όρων τις Mojgan Keshavarz, Yasaman Aryani, Monireh Aryani, 
Monireh Arabshahi, Saba Kord-Afshari και Atena Daemi, ως υπερασπίστριες των 
δικαιωμάτων των γυναικών που διαμαρτύρονταν κατά της υποχρεωτικής χρήσης της 
μαντίλας· ζητεί επίσης την απελευθέρωση των Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, 
Sepideh Gholian, Sanaz Allahyari, Asal Mohammadi, Marzieh Amiri και Atefeh 
Rangriz, και όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν 
φυλακιστεί και καταδικαστεί επειδή ασκούσαν απλώς τα δικαιώματά τους της 
ελεύθερης έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

2. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταπίεση των γυναικών που τάσσονται 
κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας και που ασκούν τα δικαιώματά τους της 
ελεύθερης έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καλεί την 
ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί την ελευθερία των Ιρανών γυναικών να επιλέγουν τον 
δικό τους ενδυματολογικό κώδικα·

3. τονίζει ότι οι ιρανικές αρχές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν ότι οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι είναι 
σε θέση να εκτελούν το έργο τους χωρίς απειλές, εκφοβισμό και προσκόμματα, και 



ζητεί από την ιρανική δικαιοσύνη να σταματήσει τις συνεχείς παρενοχλήσεις· καλεί 
επιτακτικά την ιρανική δικαιοσύνη να σταματήσει τη λογοκρισία στο διαδίκτυο και να 
σέβεται τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, ειδικότερα δε τα 
δικαιώματά τους στην ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο και εκτός του διαδικτύου·

4. επαινεί και στηρίζει τις Ιρανές υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
εξακολουθούν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά τις δυσκολίες και τις 
προσωπικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν·

5. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη προόδου στις υποθέσεις που αφορούν τα 
άτομα με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν που κρατούνται στο Ιράν· ζητεί την άμεση και άνευ 
όρων απελευθέρωση όλων των ατόμων με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν, 
συμπεριλαμβανομένων των Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Ahmadreza Djalali, Kamal 
Ahmady, Kamran Ghaderi, Massud Mossaheb και Morad Tahbaz, που κρατούνται 
σήμερα σε ιρανικές φυλακές, εκτός εάν επαναληφθεί η δίκη τους σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη πρακτική φυλάκισης ατόμων με διπλή ιθαγένεια 
ΕΕ-Ιράν από τις δικαστικές αρχές του Ιράν κατόπιν άδικης δίκης·

6. προτρέπει τις ιρανικές αρχές να συνεργαστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με τις 
πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στην Τεχεράνη, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η κατάρτιση πλήρους καταλόγου των ατόμων με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν που 
κρατούνται σήμερα σε ιρανικές φυλακές, και να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η ασφάλεια και η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών έχουν ύψιστη σημασία για την ΕΕ·

7. προτρέπει τις ιρανικές αρχές να αναθεωρήσουν τις νομικές διατάξεις που εισάγουν 
διακρίσεις κατά των γυναικών, ειδικότερα δε αυτές που σχετίζονται με την προσωπική 
τους κατάσταση· χαιρετίζει την κατάθεση στο ιρανικό κοινοβούλιο του νομοσχεδίου 
για την προστασία των γυναικών από τη βία και τονίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη 
νομοθεσία που θα καθορίζει και θα ποινικοποιεί κάθε μορφή έμφυλης βίας κατά των 
γυναικών·

8. καλεί τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
στάδια, χωρίς να αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή κίνδυνο διώξεων·

9. καλεί εκ νέου τις ιρανικές αρχές να τροποποιήσουν το άρθρο 48 του κώδικα ποινικής 
δικονομίας της χώρας, προκειμένου να εξασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των 
κατηγορουμένων να εκπροσωπούνται από δικηγόρο της επιλογής τους και να έχουν 
δίκαιη δίκη σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ιράν στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

10. καλεί το ιρανικό κοινοβούλιο να τροποποιήσει τη νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
κατά της εθνικής ασφάλειας, η οποία χρησιμοποιείται τακτικά για τη δίωξη 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών οικολόγων 
και συνδικαλιστών, καθώς και μελών θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, και η 
οποία παραβιάζει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το 
οποίο έχει κυρωθεί από το Ιράν·

11. καταδικάζει τη συνεχιζόμενη πρακτική της σκόπιμης άρνησης ιατρικής περίθαλψης 
στους κρατουμένους· εκφράζει τη λύπη του για τα συστηματικά βασανιστήρια στις 
ιρανικές φυλακές και ζητεί την άμεση παύση κάθε μορφής βασανιστηρίων και 



κακομεταχείρισης όλων των κρατουμένων· καταδικάζει την πρακτική της άρνησης της 
πρόσβασης σε τηλεφωνικές κλήσεις και των οικογενειακών επισκέψεων στους 
κρατουμένους·

12. προτρέπει τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη εφαρμογή 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο 
το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος· προτρέπει το Ιράν να προσχωρήσει στη Σύμβαση 
για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

13. σημειώνει τις τροποποιήσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών, που αναμένεται να 
περιορίσουν την επιβολή της θανατικής ποινής·

14. καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση της θανατικής ποινής, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης της κατά ανήλικων παραβατών· καλεί τις ιρανικές αρχές να αναστείλουν 
αμέσως τη χρήση της θανατικής ποινής, με απώτερο στόχο την κατάργησή της·

15. καλεί την κυβέρνηση του Ιράν να συνεργαστεί με τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων 
Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, και μεταξύ άλλων 
να του επιτρέψει την είσοδο στη χώρα·

16. ενθαρρύνει τον καλό συντονισμό μεταξύ των πρεσβειών της ΕΕ που είναι 
διαπιστευμένες στην Τεχεράνη· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη με διπλωματική 
παρουσία στην Τεχεράνη να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς που προβλέπονται 
στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με σκοπό τη στήριξη και την προστασία των εν λόγω ατόμων, ειδικότερα 
δε των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των ατόμων με διπλή 
ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω δημόσιων δηλώσεων, διπλωματικών 
διαβημάτων, παρακολούθησης δικών και επισκέψεων σε φυλακές·

17. καλεί την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, 
να συνεχίσει να εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ιρανικές 
αρχές στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών φόρουμ, και να χρησιμοποιήσει όλες τις 
προγραμματισμένες επαφές με τις ιρανικές αρχές για τον σκοπό αυτό, ιδίως στο πλαίσιο 
του πολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν·

18. καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλει έκθεση όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά 
με τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για το Ιράν·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και 
στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν.


