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Parlament Europejski, 

— uwzględniając swe wcześniejsze rezolucje w sprawie praw człowieka w Iranie, 

— uwzględniając swą rezolucję z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie obozu Ashraf ( 1 ) w Iranie, w którym 
przebywa 3 400 dysydentów irańskich, w tym 1 000 kobiet, mających status „osób chronionych” na 
mocy IV Konwencji genewskiej, 

— uwzględniając usunięcie Organizacji Mudżahedinów Ludowych Iranu (PMOI) z listy grup terrorystycz
nych w 2009 r., 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że irański reżim skazał na śmierć kilku krewnych mieszkańców obozu Ashraf po ich 
powrocie z wizyty u rodzin przebywających w Ashraf, 

B. mając na uwadze, że rząd iracki nie zastosował się do rezolucji PE i nadal nieprzejednanie prowadzi 
oblężenie obozu, 

C. mając na uwadze, że mieszkańcy obozu są nadal poddawani naciskom z zewnątrz pod pretekstem, że 
PMOI pozostaje na liście organizacji terrorystycznych prowadzonej przez USA, 

D. mając na uwadze, że w lipcu 2010 r. amerykański sąd apelacyjny w Waszyngtonie wydał orzeczenie na 
korzyść PMOI oraz zażądał od Departamentu Stanu dokonania rewizji decyzji utrzymania tej organi
zacji na wspomnianej liście, 

E. mając na uwadze, że siły USA i ONZ wycofały się z Ashraf i mieszkańcy obozu są w chwili obecnej 
bezbronni w sytuacji ewentualnego ataku, 

1. wzywa wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, aby zażądała od 
USA pójścia za przykładem UE usuwając PMOI z listy organizacji terrorystycznych oraz nakłoniła ONZ do 
zapewnienia Ashraf ochrony w trybie pilnym; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 2 ) Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

PL 3.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 99 E/125 

( 1 ) Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 62. 
( 2 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu posiedzenia z dnia 25 listopada 2010 r. 

(P7_PV(2010)11-25(ANN2)). 

Czwartek, 25 listopada 2010 r.
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