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Parlament odsoudil porušování lidských práv v 
Íránu, žádá další sankce

Parlament žádá další sankce ©Julien De Rosa/AFP

Vztahy mezi Íránem a EU se v posledních letech ukázaly jako značně nejisté. V zemi totiž 
opakovaně dochází k porušování lidských práv. Parlament vyzývá k přijetí dalších 
opatření.

Další projednávané sankce EU
 
Poté, co v září 2022 zemřela v policejní vazbě Mahsa Aminiová, vypukly v Íránu masivní 
protesty. Do vězení byla převezena za údajně nesprávné nošení šátku. Vláda zahájila násilný 
zásah proti protestujícím, zatýkala je a vypínala sociální média. 
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EU zvažuje uvalení dalších sankcí na režim kvůli rozsáhlému a nepřiměřenému použití síly proti 
demonstrantům. 
 
V reakci na poslední vývoj událostí vyzval k dalším sankcím proti íránskému režimu také 
Parlament, a to 19. ledna 2023. Poslanci uvedli, že sankcím by měli čelit všichni, kdo jsou 
odpovědní za porušování lidských práv. Islámské revoluční gardy by podle nich měly být 
zařazeny na seznam teroristických organizací EU. 
 
Evropský parlament situaci v oblasti lidských práv v Íránu pozorně sleduje. Přijal řadu usnesení, 
v nichž upozorňuje na situaci vězněných občanů EU i Íránu, na situaci obránkyň práv žen a na 
situaci obránců lidských práv, jako je Nasrín Sotúdeová, významná právnička v oblasti lidských 
práv a nositelka Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2012. 
Poslanci rovněž kritizovali násilné potlačování protivládních protestů a odsoudili používání 
trestu smrti. 
 

Reakce EU na porušování lidských práv v Íránu v 
průběhu let
 
Vztahy s Íránem jsou problematické od islámské revoluce v roce 1979, která mimo jiné vedla k 
omezování práv žen v zemi a ke zhoršování situace v oblasti lidských práv v průběhu let. 
 
EU je touto situací znepokojena již řadu let a v roce 2011 zavedla v reakci na závažné 
porušování lidských práv cílené sankce. Další omezující opatření byla zavedena v březnu 2012 
a od té doby jsou každoročně prodlužována. 
 
EU sehrála klíčovou roli při dosažení dohody s Íránem v roce 2015, která mu má zabránit ve 
vývoji jaderných zbraní výměnou za zrušení sankcí. Proces se však v roce 2018 zastavil poté, 
co USA od dohody odstoupily. 
 

Přečtěte si více o problematice lidských práv
Sacharovova cena Evropského parlamentu 2022• 
Časová osa: jak EU podporovala Ukrajinu od začátku války• 
Trest smrti: klíčové informace o situaci v Evropě a jinde ve světě• 

Další informace
Jak Evropský parlament brání lidská práva za hranicemi EU
Základní informace o lidských právech v kontextu vnějších vztahů EU
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20230113IPR66652/parlament-pozaduje-dalsi-sankce-proti-iranskemu-rezimu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_CS.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0019_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0204_CS.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0525_CS.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0112_CS.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0050_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0050_CS.html
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