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PERSIJOS ĮLANKOS ŠALYS, IRANAS, IRAKAS IR JEMENAS

ES yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba
(tai regioninė organizacija, jungianti Bahreiną, Kuveitą, Omaną, Katarą, Saudo Arabiją ir
Jungtinius Arabų Emyratus) ir su Jemenu bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą
su Iraku. Šiuo metu ES nepalaiko jokių sutartinių santykių su Iranu, bet pripažįsta didelį
tvirtesnių santykių su šia valstybe potencialą.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir 216–219
straipsniai (tarptautiniai susitarimai).

1. PERSIJOS ĮLANKOS BENDRADARBIAVIMO TARYBA (GCC)

Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba buvo įsteigta 1981 m. gegužės mėn. Šiuo metu ši
grupė, kurią vis dar sudaro šalys steigėjos (Bahreinas, Kuveitas, Omanas, Kataras, Saudo
Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai), yra pagrindinis ES santykių su šiomis šešiomis šalimis
forumas. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba daug kartų laikėsi bendrų pozicijų
problemų Artimuosiuose Rytuose klausimu.
Daug naftos turinčiose Persijos įlankos šalyse, kurios ES tiekia maždaug 20 proc. visų reikalingų
energijos išteklių, vyksta svarbūs socialiniai, ekonominiai ir politiniai pokyčiai, tačiau
reformos įgyvendinamos nevienodai. Arabų sukilimų poveikis monarchijoms Persijos įlankoje
buvo susilpnintas vykdant prevencijos politiką (suteikiant subsidijas ir padidinant viešojo
sektoriaus darbuotojų skaičių) ir taikant represines priemones, ypač Bahreine ir Saudo Arabijos
Rytų provincijoje. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys, kartais konkuruodamos
tarpusavyje, tebeatlieka aktyvų vaidmenį Artimųjų Rytų diplomatijoje. Tai prisidėjo prie
besitęsiančios diplomatinės krizės tarp Kataro ir kitų Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos
šalių, kurios kaltina Katarą remiant teroristų ir sektantų grupuotes (įskaitant Musulmonų
broliją), finansuojant grupuotes, susijusias su Iranu, pažeidinėjant Kataro kaimyninių šalių
suverenumą ir kurstant politinius nesutarimus kaimyninėse šalyse.
Nors ES tikisi plėtoti savo politinius santykius šiame regione, su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba ją sieja daugiausia ekonominiai ir prekybos ryšiai. Nuo XX a.
devintojo dešimtmečio abipusės prekybos apimtys nuolat didėjo. 2015 m. Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba buvo penkta pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES buvo didžiausia
Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos prekybos partnerė.
1988 m. ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą. Susitarimo tikslas – didinti stabilumą strateginę reikšmę turinčiame regione,
palengvinti politinius ir ekonominius santykius, plėsti ekonominį ir techninį bendradarbiavimą
bei stiprinti bendradarbiavimą energetikos, pramonės, prekybos ir paslaugų, žemės ūkio,
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žuvininkystės, investicijų, mokslo, technologijų ir aplinkos srityse. Susitarime numatyti
metiniai jungtinių tarybų ir (arba) ministrų susitikimai ir vyresniųjų pareigūnų lygmens
jungtiniai bendradarbiavimo komitetai. 2016 m. balandžio mėn. ES ir Persijos įlankos
bendradarbiavimo tarybos jungtinio bendradarbiavimo komitetas sutarė pradėti labiau
struktūriškai apibrėžtą, neformalų dialogą dėl prekybos ir investicijų. Paskutinis ES ir Persijos
įlankos bendradarbiavimo jungtinis tarybos ir ministrų susitikimas įvyko 2016 m. liepos mėn.
Briuselyje. Susitarime nenumatomas joks parlamentinis organas.
ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba susitarė dėl 2010–2013 m. bendros veiksmų
programos, kurioje išdėstytos glaudesnio bendradarbiavimo, be kita ko, informacinių ir ryšių
technologijų, branduolinės saugos, švarios energijos, mokslinių tyrimų ir ekonominio dialogo
klausimais, gairės. Vis dėlto šios programos atnaujinimas buvo atidėtas, visų pirma dėl
nepakankamos pažangos sprendžiant prekybos klausimus. Derybos dėl laisvosios prekybos
susitarimo prasidėjo 1990 m., bet nuo 2008 m. buvo sustabdytos išsiskyrus nuomonėms
dėl eksporto muitų. Nuo 2007 m. sausio 1 d. bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis
partnerystės priemonės (ir prieš ją taikytos bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis
dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonės (ICI)) lėšos
naudojamos ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos bendradarbiavimo susitarimo
įgyvendinimo priemonėms finansuoti. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys taip pat
dalyvauja programoje „Erasmus Mundus“.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas 2011 m. kovo 24 d. priėmė rezoliuciją dėl ES santykių su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba ir paragino sukurti strateginę partnerystę su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba ir jos valstybėmis narėmis. Ši pozicija buvo pakartota 2015 m.
liepos 9 d. Parlamento rezoliucijoje dėl saugumo iššūkių Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės
Afrikos regione ir politinio stabilumo perspektyvų[1]. Parlamento delegacija ryšiams su
Arabijos pusiasaliu nuolat rengia tarpparlamentinius susitikimus su šio regiono konsultacinėmis
tarybomis ir stebi ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių raidą. Parlamento
Žmogaus teisių pakomitetis taip pat atidžiai stebi padėtį Persijos įlankos šalyse.
Šios kadencijos Parlamentas priėmė rezoliucijas, kuriose išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl
žmogaus teisių padėties kai kuriose Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybėse,
įskaitant Saudo Arabiją ir Bahreiną, ir dėl vėl pradėtos vykdyti mirties bausmės Kuveite
ir Bahreine. Parlamentas taip pat ragino labiau bendradarbiauti su Persijos įlankos
bendradarbiavimo taryba siekiant valdyti migraciją. 2017 m. rugsėjo 13 d. Parlamentas priėmė
rezoliuciją „Ginklų eksportas“[2], kurioje aiškiai teigiama, jog jis yra įsitikinęs, kad ginklų
eksportas į Saudo Arabiją neatitinka bent vieno iš kriterijų, išvardytų ES bendrojoje pozicijoje
2008/944/BUSP, nustatančioje bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų
ir įrangos eksporto kontrolę. Parlamento 2015 m. Sacharovo premija už minties laisvę buvo
suteikta Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi.

2. JEMENAS

ES ir Jemeno santykiai grindžiami 1997 m. bendradarbiavimo susitarimu, apimančiu prekybą,
vystomąjį bendradarbiavimą, kultūrą, ryšius ir informaciją, aplinkos apsaugą, gamtos išteklių
valdymą ir politinį dialogą. 2015 m. kovo mėn. tarptautinė Saudo Arabijos vadovaujama karinė
koalicija pradėjo kampaniją prieš sukilėlius, kurie nušalino pareigas einantį prezidentą. ES remia

[1]OL C 265, 2017 11 8, p. 98,
[2]Priimti tekstai, P8_TA(2017)0344.
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Jungtinių Tautų tarpininkavimą siekiant rasti politinį konflikto sprendimą. Sąjunga sustiprino
savo paramą, skirtą reaguoti į dramatišką padėtį šalyje, kurioje daugiau nei 82 proc. gyventojų
reikia humanitarinės pagalbos. ES įsipareigojo nuo 2015 m. humanitarinei pagalbai Jemene
skirti iš viso 171 mln. EUR. Tai papildomos lėšos, pridedamos prie 2016–2020 m. daugiametėje
finansinėje programoje (DFP) numatytų 440 mln. EUR, skirtų vystomajam bendradarbiavimui
su Jemenu. Nuo 2015 m. vasario mėn. ES delegacija Jemeno Respublikoje dirba centrinėje
būstinėje Briuselyje.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas 2015 m. liepos mėn.[3], 2016 m. vasario mėn.[4] ir 2017 m. birželio mėn.[5]

priėmė rezoliucijas dėl Jemeno, kuriose išreiškė didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančios
humanitarinės ir saugumo padėties bei ragino veiksmingai įgyvendinti paliaubų susitarimą.
2017 m. rugsėjo 13 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją „Ginklų eksportas“[6], kurioje smerkiama
tai, kad valstybių narių eksportuojamos karinės technologijos naudojamos konflikte Jemene.
Parlamento delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu atsakinga už ryšius su Jemenu ir padėties
šioje šalyje stebėseną.

3. IRAKAS

Nuo 2003 m. karo ES buvo viena iš pagrindinių paramos Irakui teikėjų. 2012 m.
gegužės mėn. ES ir Irakas pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS). Jame
nustatytas dialogo ir bendradarbiavimo daugeliu klausimų (be kita ko, politiniais klausimais,
kovos su terorizmu, prekybos, žmogaus teisių, sveikatos, švietimo ir aplinkos klausimais)
pagrindas. Remiantis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, 2014 m. sausio mėn.
buvo surengtas pirmasis ES ir Irako bendradarbiavimo tarybos susitikimas, o antrasis jos
susitikimas įvyko 2014 m. sausio mėn. Komisija įsipareigojo 2014–2020 m. laikotarpiu
suteikti Irakui 75 mln. EUR sumą bendradarbiavimui žmogaus teisių ir teisinės valstybės,
švietimo ir tvarios energetikos srityse finansuoti. 2010 m. sausio mėn. ES ir Irakas pasirašė
susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje. Memorandume numatytas
bendradarbiavimas energijos tiekimo saugumo, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos
vartojimo efektyvumo srityse.
ES remia Tarptautinę kovos su vadinamąja grupuote „Islamo valstybė“ (IS arba „Da'esh“)
koaliciją Sirijoje ir Irake. Ji remia Irako vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą ir mano,
kad politinė įtrauktis ir nacionalinis susitaikymas labai svarbūs siekiant įveikti IS. Atsižvelgiant
į blogėjančią Irako saugumo ir humanitarinę padėtį, Komisija padidino humanitarinę pagalbą
šaliai, siekusią 159 mln. EUR 2016 m. ir iki šiol 2017 m. sudarančią 72,5 mln. EUR. Nuo
2015 m. Komisija suteikė humanitarinės pagalbos už 340 mln. EUR ir sudarė galimybes vykdyti
gyvybės gelbėjimo operacijas visoje šalyje.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Nuo dabartinės kadencijos pradžios Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų dėl padėties
Irake, įskaitant rezoliucijas dėl grupuotės IS išpuolių, smurto religiniu pagrindu, mažumų
persekiojimo, padėties Šiaurės Irake (Mosule), masinių kapaviečių ir ginklų eksporto.
Parlamento delegacija ryšiams su Iraku rengia tarpparlamentinius susitikimus su Irako Atstovų

[3]Priimti tekstai, P8_TA(2015)0270.
[4]Priimti tekstai, P8_TA(2016)0066.
[5]Priimti tekstai, P8_TA(2017)0273.
[6]Priimti tekstai, 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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Taryba. Parlamento 2016 m. Sacharovo premijos laureatėmis tapo Nadia Murad Basee Taha ir
Lamiya Aji Bashar, kurios išgyveno grupuotės Islamo valstybė (IS) seksualinę vergovę Irake ir
tapo Islamo valstybės seksualinio smurto kampanijos siaubą patyrusių moterų balsu. Jos viešai
palaiko Irako jazidų bendruomenę – religinę mažumą, kurios nariai tapo IS smogikų vykdyto
genocido aukomis.

4. IRANAS

ES pritarė tarptautinės bendruomenės susirūpinimui dėl Irano branduolinės programos ir
(per Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams
ir saugumo politikai) rėmė ir koordinavo grupės „E3+3“ (Prancūzija, Vokietija, Jungtinė
Karalystė, Kinija, Rusija ir JAV) veiklą ilgų derybų su Iranu metu. 2015 m. liepos 14 d.
Vienoje galutinai susitarta dėl Bendro visapusiško veiksmų plano (BVVP), kuriame Iranas
oficialiai atsisakė branduolinės energijos naudojimo kariniams tikslams ir sutiko atlikti esminius
infrastruktūros pertvarkymus, kad jo branduolinių objektų vietos būtų skirtos tik civiliniam
naudojimui. Jis taip pat pripažino keletą svarbių apribojimų, susijusių su urano ir plutonio
sodrinimu, pagrindinių susitarimo nuostatų įgyvendinimo laikotarpiu (10–15 metų). Kai kurios
kitos nuostatos, kaip antai dėl Irano negryno urano oksido (angl. yellowcake) gamybos
priežiūros, bus taikomos 25 metus. Sukurta tvirta Tarptautinės atominės energijos agentūros
(TAEA) vykdomų patikrų ir stebėjimo sistema. JT, JAV ir ES su branduoline sritimi susijusios
sankcijos buvo panaikintos 2016 m. sausio 16 d., kai Iranas pademonstravo, kad laikosi savo
įsipareigojimų, tačiau jos gali būti pradėtos taikyti vėl (angl. snap-back), jei Iranas pažeis
savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal Bendrą visapusišką veiksmų planą. Nuolat Irano vykdyti
balistinių ir sparnuotųjų raketų bandymai yra nerimo ES ir už jos ribų priežastis, nors formaliai
nebuvo pažeistas BVVP. Nors Baltieji Rūmai vis labiau kritikuoja BVVP, Tarptautinė atominės
energijos agentūra (TAEA) nuolat patvirtina, kad Iranas laikosi šio plano nuostatų, o ES įrodė,
kad yra tvirtai įsipareigojusi jį įgyvendinti. ES sankcijos dėl žmogaus teisių padėties Irane ir dėl
jo paramos terorizmui nėra BVVP dalis ir lieka nepanaikintos.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Savo rezoliucijose Parlamentas išreiškė tvirtą paramą pastangoms rasti diplomatinį sprendimą
Irano branduolinės veiklos klausimu ir taikyti ES dvejopą (angl. twin-track) metodą (sankcijos
derinamos su diplomatinėmis derybomis). Parlamentas palankiai įvertino Bendrą visapusišką
veiksmų planą ir visuomet pabrėžė, kad branduolinės veiklos klausimas neturėtų nukreipti
tarptautinės bendruomenės dėmesio nuo žmogaus teisių pažeidimų Irane problemos.
Parlamento 2012 m. Sacharovo premija buvo suteikta dviem iraniečiams – teisininkei Nasrin
Sotoudeh ir kino režisieriui Jafarui Panahi.
Parlamento delegacija ryšiams su Iranu atidžiai seka įvykius Irane, įskaitant galimą šios šalies
indėlį siekiant stabilumo Artimuosiuose Rytuose. 2016 m. spalio 25 d. Parlamentas patvirtino
subalansuotą rezoliuciją dėl ES strategijos Irano atžvilgiu po susitarimo dėl branduolinės
programos, norėdamas vėl integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką, bet reikšdamas susirūpinimą
dėl menkos pagarbos žmogaus teisėms šioje šalyje.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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