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AZ ÖBÖL-MENTI ORSZÁGOK, IRÁN, IRAK ÉS JEMEN

Az Európai Unió együttműködési megállapodást kötött az Öböl-menti Együttműködési
Tanáccsal (vagyis a Bahreint, Kuvaitot, Ománt, Katart, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab
Emírségeket magában foglaló regionális szervezettel) és Jemennel, Irakkal pedig partnerségi
és együttműködési megállapodást írt alá. Iránnal az Unió jelenleg nem áll szerződéses
kapcsolatban, de elismeri, hogy komoly lehetőség van a kapcsolatok elmélyítésére.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe (külső tevékenység);

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke (kereskedelem)
és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások).

1. AZ ÖBÖL-MENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCS (ÖET)

Az ÖET-t 1981 májusában hozták létre. Jelenleg ez a csoport – amelynek összetétele
megalakulása óta nem változott (Bahrein, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült
Arab Emírségek) – képezi az Unió e hat országgal való kapcsolattartásának fő csatornáját. Az
Unió és az ÖET több alkalommal is közösen foglalt állást közel-keleti problémák kérdésében.
Az olajban gazdag Öböl-menti országokban – amelyek az Unió energiaszükségleteinek
körülbelül 20%-át biztosítják – figyelemreméltó társadalmi-gazdasági és politikai változások
figyelhetők meg, a reformok haladása azonban egyenetlen. Az arab felkelések Öböl-menti
királyságokra gyakorolt hatását egyrészt megelőző politikákkal – támogatásokkal, valamint
a közszférán belüli foglalkoztatottság kiterjesztésével –, másrészt elnyomó intézkedésekkel
tompították, főképp Bahreinben és Szaúd-Arábia keleti tartományában. Az ÖET-országok aktív
szerepet játszanak a közel-keleti diplomáciában, néha egymással rivalizálva. Mindez hozzájárul
a Katar és a többi ÖET-ország közötti folyamatban lévő diplomáciai válsághoz, amelynek
keretein belül azzal vádolják Katart, hogy terrorista és vallási csoportokat támogat (ideértve a
Muszlim Testvériséget is), iráni kötődésű csoportokat finanszíroz, szomszédai szuverenitását
sérti, valamint a környező országokban politikai elégedetlenséget szít.
Bár az Unió reméli, hogy fejleszteni tudja politikai kapcsolatait a térségben, az ÖET-vel
fenntartott kapcsolatait nagyrészt a gazdasági és kereskedelmi szálak határozzák meg. A két fél
között zajló kereskedelem volumene az 1980-as évek óta folyamatosan nő. 2016-ban az ÖET
az Unió negyedik legnagyobb, az Unió pedig az ÖET első számú kereskedelmi partnere volt.
Az EU és az ÖET 1988-ban együttműködési megállapodást írt alá. Az együttműködés
célja megerősíteni a stabilitást a stratégiai jelentőségű térségben, elősegíteni a politikai és
gazdasági kapcsolatokat, kiterjeszteni a gazdasági és technikai együttműködést, valamint
mélyíteni az együttműködést az energia, az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások, a
mezőgazdaság, a halászat, a befektetések, a tudomány, a technológia és a környezetvédelem
terén. A megállapodás rendelkezik évi közös tanácsi ülések/miniszteri találkozók megtartásáról,
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valamint a vezető tisztviselők szintjén közös együttműködési bizottságok felállításáról.
2016 áprilisában az EU–ÖET közös együttműködési bizottság a kereskedelemről és a
beruházásokról szóló, strukturálisabb informális párbeszéd indításáról állapodott meg. A
legutóbbi EU–ÖET közös tanácsi ülésre és miniszteri találkozóra 2016 júliusában került sor
Brüsszelben. A megállapodás parlamenti szervről nem rendelkezik.
Az Unió és az ÖET a 2010–2013-as időszakra közös cselekvési programot dolgozott ki, amely
szorosabb együttműködést tűzött ki célul az információs és kommunikációs technológia, a
nukleáris biztonság, a tiszta energia, a kutatás és a gazdasági párbeszéd terén. E program
megújítását azonban későbbre halasztották, főleg azért, mert kereskedelmi kérdésekben nem
sikerült előrelépést elérni. 1990-ben szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások
indultak, ezek azonban az exportvámok kérdését illető, továbbra is fennálló nézeteltérések
miatt 2008-ban megrekedtek. Az EU–ÖET együttműködési megállapodás végrehajtását célzó
intézkedések finanszírozására 2007. január 1. óta rendelkezésre állnak a partnerségi eszközből
(valamint elődjéből, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel
folytatott együttműködés finanszírozási eszközéből (ICI)) származó pénzforrások. Az ÖET-
országok részt vesznek az Erasmus Mundus programban is.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament 2011. március 24-én állásfoglalást fogadott el az Unió és az ÖET közötti
kapcsolatokról, amelyben stratégiai partnerség létrehozását szorgalmazta az ÖET-vel és annak
tagállamaival. Ezt az álláspontot a Parlament a 2015. július 9-i, a közel-keleti és észak-
afrikai régió biztonsági kihívásairól és a politikai stabilitás kilátásairól szóló állásfoglalásában[1]

megerősítette. Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttség
rendszeres parlamentközi üléseket tart a térség konzultatív tanácsaival, valamint figyelemmel
kíséri az Unió és az ÖET közötti kapcsolatok alakulását. Az Öböl-menti országokban
végbemenő fejleményeket az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága szintén szorosan
nyomon követi.
A jelenlegi ciklus során a Parlament több olyan állásfoglalást is elfogadott, amelyben
különös aggodalmát fejezte ki egyes ÖET-országok, köztük Szaúd-Arábia és Bahrein
emberi jogi helyzete, illetve a halálbüntetés alkalmazásának gyakorlatához való Kuvait és
Bahrein általi visszatérés miatt. A Parlament ezenfelül felszólított arra, hogy a migráció
kezelésének érdekében is legyen szorosabb az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal való
kooperáció. 2017. szeptember 13-án az Európai Parlament elfogadta a fegyverkivitelről
szóló állásfoglalást[2], amely egyértelműen kimondja, hogy a Szaúd-Arábiába irányuló
fegyverkivitel a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó
közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös
álláspontban rögzített feltételek közül legalább egy kritériumnak nem felel meg. A Parlament
gondolatszabadságért járó Szaharov-díjának 2015. évi kitüntetettje Raif Badawi szaúd-arábiai
blogger volt.

2. JEMEN

Az Unió és Jemen közötti kapcsolatok az 1997-ben aláírt együttműködési megállapodáson
alapulnak, amely a kereskedelem, a fejlesztési együttműködés, a kultúra, a kommunikáció és
a tájékoztatás, a környezetvédelem és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint
a politikai párbeszéd területeit fedi le. 2015 márciusában egy Szaúd-Arábia által vezetett

[1]HL C 265., 2017.8.11., 98. o.
[2]Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0344.
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nemzetközi katonai koalíció hadjáratot indított azon lázadók ellen, akik elűzték a hivatalban
lévő elnököt. Az Unió támogatja az ENSZ által a konfliktus politikai megoldása érdekében
végzett közvetítést. Az Unió növelte az országban uralkodó drámai helyzet megoldása
érdekében nyújtott támogatás mértékét, ugyanis a lakosság több mint 82%-a szorul humanitárius
segítségre. 2015 óta az Unió összesen 171 millió euró humanitárius segítséget biztosított Jemen
számára. Ez az összeg a 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben a
jemeni fejlesztési együttműködésre előirányzott 440 millió eurót egészíti ki. 2015 februárjától
a Jemeni Köztársaságban működő EU-küldöttség brüsszeli székhellyel végzi tevékenységét.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament 2015 júliusában[3], 2016 februárjában[4] és 2017 júniusában[5] állásfoglalást
fogadott el Jemenről, melyben komoly aggodalmát fejezte ki a riasztó humanitárius és
biztonsági helyzet miatt, és felszólította a feleket a tűzszünet hatékony végrehajtására. A
2017. szeptember 13-án elfogadott állásfoglalása[6] alapján a Parlament sajnálatosnak tartja,
hogy a jemeni konfliktusban a tagállamok által exportált katonai technológiát használnak.
A Parlament Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének feladata a
Jemennel fenntartott kapcsolatok ápolása és az ország helyzetének nyomon követése.

3. IRAK

Az Unió a 2003-as háború óta jelentős támogatást biztosít Iraknak. A partnerségi és
együttműködési megállapodás (PEM) Unió és Irak közötti aláírására 2012 májusában került
sor. A megállapodás keretet biztosít – többek között – a politikai témákban, továbbá a
terrorizmus elleni küzdelem, a kereskedelem, az emberi jogok, az egészség, az oktatás és a
környezetvédelem kérdésében folytatott párbeszéd és együttműködés számára. A partnerségi
és együttműködési megállapodás keretében az Unió és Irak részvételével 2014 januárjában
ült össze az első Együttműködési Tanács, a második találkozót pedig 2016. október 18-án
tartották. A 2014–2020 közötti időszakra a Bizottság ígéretet tett arra, hogy 75 millió eurót
biztosít Iraknak az emberi jogok, a jogállamiság, az oktatás és a fenntartható energia területén
való együttműködés céljaira. 2010-ben az Unió és Irak energiaügyi együttműködésről szóló
egyetértési megállapodást írt alá. Az egyetértési megállapodás együttműködést biztosít az
energiaellátás biztonsága, a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság terén.
Az Unió támogatja az Iszlám Állam (más néven Dáis) elleni szíriai és iraki fellépést célzó
globális koalíciót. Támogatja Irak egységét, szuverenitását és területi integritását, és úgy
véli, hogy a politikai befogadás és a nemzeti megbékélés elengedhetetlen az Iszlám Állam
legyőzéséhez. Irak romló biztonsági és humanitárius helyzetére való tekintettel a Bizottság
növelte az országnak nyújtott humanitárius segítségnyújtás mértékét: 2016-ban 159 millió eurót,
2017-ben pedig ez idáig 72,5 millió eurót bocsátott rendelkezésre. 2015 óta a Bizottság több
mint 340 millió euró összegben biztosított humanitárius segítséget, és életmentő műveleteket
tett lehetővé az ország egész területén.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A jelenlegi parlamenti ciklus kezdete óta a Parlament számos állásfoglalást fogadott
el az iraki helyzetről, többek között az Iszlám Állam támadásairól, a szektariánus

[3]Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0270.
[4]Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0066.
[5]Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0273.
[6]Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0344.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0066
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erőszakról, a kisebbségek üldözéséről, az észak-iraki/moszuli helyzetről, a tömegsírokról és a
fegyverkivitelről. Az Európai Parlament Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége
parlamentközi üléseket tart az iraki képviselőtanáccsal. Az Európai Parlament 2016. évi
Szaharov-díját Nádia Murád Beszi Taha és Lámia Adzsi Bassár kapta, akik az Iszlám
Állam szexuális rabszolgatartásának iraki túlélői, és az Iszlám Állam nemierőszak-hadjáratát
elszenvedő nők szószólóivá váltak. A nyilvánosság előtt képviselik az Irakban élő jezidita
közösséget, amely vallási kisebbség ellen az ISIS fegyveresei népirtó hadjáratot folytatnak.

4. IRÁN

Az Unió a nemzetközi közösséghez hasonlóan aggodalmát fejezte ki Irán nukleáris
programjával kapcsolatban, és az Iránnal folytatott hosszas tárgyalásai során (az alelnök/
főképviselő révén) támogatta és összehangolta az E3+3 csoportot (Franciaország, Németország,
az Egyesült Királyság, Kína, Oroszország és az Egyesült Államok). 2015. július 14-én
Bécsben végül közös átfogó cselekvési tervet hagytak jóvá, amelyben Irán hivatalosan
lemond a nukleáris energia katonai célú felhasználásáról, és beleegyezik abba, hogy alapvető
infrastrukturális átalakítások révén nukleáris telephelyeit kizárólag polgári felhasználásúvá
teszi. Elfogad továbbá az urán és a plutónium dúsítására vonatkozó számos jelentős korlátozást
a megállapodás legfontosabb rendelkezéseinek végrehajtási időszaka (10–15 év) során. Néhány
egyéb rendelkezés, például az uránoxid-keverék (U3O8, „yellowcake”) Iránban történő
előállítása feletti felügyeletet szabályozó, 25 évig érvényes. A közös átfogó cselekvési terv
továbbá bevezette a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által folytatott vizsgálatok
és nyomon követés szigorú rendszerét. Az atomenergiával kapcsolatos ENSZ-, amerikai és
uniós szankciókat 2016. január 16-án megszüntették, amint bebizonyosodott, hogy Irán betartja
kötelezettségeit, azonban vissza lehet őket állítani, amennyiben Irán megsérti a közös átfogó
cselekvési tervben előírt kötelezettségeit. Az Unióban és azon kívül egyaránt riadalmat okoz,
hogy Irán folyamatosan ballisztikus rakétákat és robotrepülőgépeket tesztel, pedig az ország
technikailag nem sértette meg a közös átfogó cselekvési tervet. A közös átfogó cselekvési terv
Fehér Ház általi, növekvő bírálata ellenére a NAÜ rendszeresen megerősíti, hogy Irán tejesíti a
rendelkezéseket, és az Unió is határozottan kiáll a cselekvési terv végrehajtása mellett. Az iráni
emberi jogi helyzet és a terrorizmus támogatása miatt kiszabott uniós szankciók nem részei a
közös átfogó cselekvési tervnek, és továbbra is érvényben maradnak.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament állásfoglalásaiban határozottan támogatta az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy az
iráni nukleáris kérdésre diplomáciai megoldást találjanak, illetve kövessék az EU „ikerpályás
megközelítését” (szankciók és diplomáciai tárgyalások együttesen). A Parlament üdvözölte az
átfogó közös cselekvési tervet, és mindig is hangsúlyozta, hogy a nukleáris kérdés nem vonhatja
el a nemzetközi közösség figyelmét arról, hogy Iránban sérülnek az emberi jogok.
A Parlament 2012-ben két iráninak – Naszrín Szotúdeh ügyvédnek és Dzsaafar Panáhi
filmrendezőnek – ítélte oda a Szaharov-díjat.
Az Európai Parlament Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége gondosan
figyelemmel kíséri az országban zajló fejleményeket, például Irán potenciális hozzájárulását
a közel-keleti stabilitáshoz. 2016. október 25-én a Parlament „Az EU Iránnal kapcsolatos
stratégiája a nukleáris megállapodást követően” címmel kiegyensúlyozott állásfoglalást
fogadott el, amelyben kifejtette, hogy Iránt vissza kellene fogadni a világgazdaságba,
ugyanakkor aggodalmának adott hangot az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos
hiányosságok miatt.
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