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Pisna izjava o kršitvah človekovih pravic v Iranu po predsedniških volitvah junija 2009 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o človekovih pravicah v Iranu, 

– ob upoštevanju člena 123 poslovnika, 

A. ker je EU po množičnih protestih, do katerih je prišlo zaradi spornih predsedniških volitev 
junija 2009, ostro obsodila izrečene smrtne kazni in izvršene usmrtitve v Iranu, pa tudi 
zlorabe in mučenje disidentov, njihovih družinskih članov ter miroljubnih protestnikov, ki 
so uresničevali svojo pravico do svobode izražanja, zbiranja in združevanja,  

B. ker je EU 12. maja 2010 znova pozvala Iran, naj uvede moratorij za smrtno kazen, v 
skladu z resolucijama Generalne skupščine Združenih narodov 62/149 in 63/168, 

C. ker Iran še naprej zanika enakost spolov in pravico do verske svobode ter preganja borce 
za človekove pravice, novinarje, homoseksualce ter borce za pravice žensk, manjšin in 
delavcev, 

1. odločno poziva Komisijo in države članice, naj povečajo prizadevanja za podporo borcev 
za človekove pravice v Iranu ter iranskim disidentom odobrijo začasni azil; 

2. zahteva nujno poročilo o napredku pri izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o 
trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje 
ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, zlasti v zvezi z 
Iranom; 

3. zahteva razširitev obstoječega seznama posameznikov in organizacij, za katere velja 
prepoved potovanja v EU, ter zamrznitev sredstev vpletenim v kršitve človekovih pravic v 
Iranu, ki nekaznovano nadaljujejo s svojimi dejanji; 

4. naroča svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in 
Komisiji. 


