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PERSIJAS LĪČA VALSTIS, IRĀNA, IRĀKA UN JEMENA

ES ir sadarbības nolīgumi ar Persijas līča sadarbības padomi (reģionālu organizāciju, kas
vieno Bahreinu, Kuveitu, Omānu, Kataru, Saūda Arābiju un Apvienotos Arābu Emirātus) un
ar Jemenu un partnerības un sadarbības nolīgums ar Irāku. Šobrīd ES nav līgumattiecību ar
Irānu, taču ES atzīst, ka pastāv liels potenciāls dziļāku attiecību veidošanai ar šo valsti.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa (ES ārējā darbība);

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība) un 216.–
219. pants (starptautiski nolīgumi).

1. PERSIJAS LĪČA SADARBĪBAS PADOME (PLSP)

PLSP izveidoja 1981. gada maijā. Šobrīd šī grupa, ko joprojām veido tās sākotnējās locekles,
proti, Bahreina, Kuveita, Omāna, Katara, Saūda Arābija un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), ir
galvenais ES attiecību kanāls ar šīm sešām valstīm. ES un PLSP vairākkārt ir paudušas kopīgu
nostāju par Tuvo Austrumu problēmām.
Ar naftu bagātās Persijas līča valstis, kas nodrošina aptuveni 20 % no ES enerģijas vajadzībām,
pašlaik piedzīvo ievērojamas sociālekonomiskas un politiskas pārmaiņas, lai gan reformu
īstenošana noris ļoti nevienmērīgi. Arābu valstu nemieru ietekmi uz Persijas līča monarhijām
ir mazinājusi preventīva politika – subsīdijas un nodarbinātības palielināšana valsts sektorā –
un represīvi pasākumi, jo īpaši Bahreinā un Saūda Arābijas austrumu provincē. PLSP valstis
ir saglabājušas aktīvu lomu Tuvo Austrumu diplomātijā, dažkārt konkurējot cita ar citu. Tas ir
veicinājis šābrīža diplomātisko krīzi starp Kataru un citām PLSP valstīm, kas apsūdz Kataru
terorisma un reliģisko grupu (tostarp Musulmaņu brālības) atbalstīšanā, ar Irānu saistītu grupu
finansēšanā, tās kaimiņvalstu suverenitātes pārkāpšanā un kūdīšanā uz politisku disidentismu
kaimiņvalstīs.
Kaut gan ES ar šo reģionu cer izveidot politiskas attiecības, ES un PLSP attiecības galvenokārt
ir noteikušas ekonomiskās un tirdzniecības saites. Kopš 20. gadsimta 80. gadiem abpusējās
tirdzniecības apjomi ir pastāvīgi palielinājušies. 2016. gadā PLSP bija ceturtais lielākais ES
tirdzniecības partneris un ES bija šo valstu pirmais tirdzniecības partneris.
ES un PLSP 1988. gadā parakstīja sadarbības nolīgumu. Tā mērķis ir stiprināt stabilitāti
stratēģiskas nozīmes reģionā, veicināt politiskās un ekonomiskās attiecības, paplašināt
ekonomisko un tehnisko sadarbību, kā arī padziļināt sadarbību enerģētikas, rūpniecības,
tirdzniecības un pakalpojumu, lauksaimniecības, zivsaimniecības, ieguldījumu, zinātnes,
tehnoloģiju un vides jomā. Nolīgumā paredzētas ikgadējas apvienotās padomes sesijas / ministru
sanāksmes un apvienotas augstākā līmeņa ierēdņu sadarbības komitejas. ES un PLSP apvienotā
sadarbības komiteja 2016. gada aprīlī vienojās izveidot strukturētāku neformālu dialogu par
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tirdzniecību un investīcijām. Pēdējā ES un PLSP apvienotās padomes sesija un ministru
sanāksme notika 2016. gada jūlijā Briselē. Nolīgumā nav paredzēta parlamentāra struktūra.
ES un PLSP vienojās par kopīgu rīcības programmu 2010.–2013. gadam, kurā izklāstīts
plāns ciešākai sadarbībai tādos jautājumos kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
kodoldrošība, videi draudzīga enerģētika, pētniecība un ekonomiskais dialogs. Šīs programmas
atjaunošana tomēr ir aizkavējusies, galvenokārt tādēļ, ka netika panākts progress tirdzniecības
jautājumos. Sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu tika uzsāktas 1990. gadā, taču kopš
2008. gada tās ir apstājušās, nespējot vienoties par izvedmuitas nodokļiem. Kopš 2007. gada
1. janvāra ES un PLSP sadarbības nolīguma īstenošanas pasākumu finansēšanai ir pieejams
finansējums no Partnerības instrumenta (un tā priekšteča, proti, instrumenta sadarbībai ar
industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un teritorijām ar augstu ienākumu
līmeni (ICI)). PLSP valstis gūst labumu arī no programmas Erasmus Mundus.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments 2011. gada 24. martā pieņēma rezolūciju par ES attiecībām ar PLSP, aicinot
veidot stratēģisku partnerību ar PLSP un tās dalībvalstīm. Šī nostāja tika no jauna apliecināta
Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā par drošības problēmām Tuvo Austrumu un
Ziemeļāfrikas reģionā un izredzēm uz politisko stabilitāti[1]. Parlamenta delegācija attiecībām
ar Arābijas pussalas valstīm rīko regulāras parlamentu sadarbības sanāksmes ar šī reģiona
konsultatīvajām padomēm un uzrauga ES un PLSP attiecību attīstību. Arī Parlamenta
Cilvēktiesību apakškomiteja cieši uzrauga stāvokli Persijas līča valstīs.
Pašreizējā sasaukuma laikā Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, paužot konkrētas
bažas par stāvokli cilvēktiesību jomā dažās PLSP valstīs, tostarp Saūda Arābijā un Bahreinā,
un nāvessoda piemērošanas atsākšanu Kuveitā un Bahreinā. Parlaments ir arī aicinājis uz
plašāku sadarbību ar Persijas līča sadarbības padomi migrācijas pārvaldības nolūkā. 2017. gada
13. septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju par ieroču eksportu[2], tajā skaidri norādot, ka
uzskata – ieroču eksports uz Saūda Arābiju neatbilst vismaz vienam no kritērijiem, kas izklāstīti
Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP, ar kuru izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru
tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli. Parlamenta Saharova balva par domas brīvību
2015. gadā tika piešķirta Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi.

2. JEMENA

ES un Jemenas attiecību pamatā ir 1997. gadā parakstītais sadarbības nolīgums, kas attiecas
uz tirdzniecību, sadarbību attīstības jomā, kultūru, komunikāciju un informāciju, vidi un
dabas resursu pārvaldību, kā arī politisko dialogu. 2015. gada martā Saūda Arābijas vadīta
starptautiska militāra koalīcija uzsāka kampaņu pret nemierniekiem, kas bija gāzuši līdzšinējo
prezidentu. ES atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas vadīto mediāciju, kuras mērķis ir
panākt politisku konflikta atrisinājumu. Savienība ir palielinājusi savu palīdzību, lai uzlabotu
dramatisko situāciju valstī, kurā vairāk nekā 82 % iedzīvotāju nepieciešama humānā palīdzība.
ES ir apņēmusies no 2015. gada Jemenai piešķirt kopumā EUR 171 miljonu humānās palīdzības
veidā. Tas ir papildinājums EUR 440 miljoniem, kas paredzēti attīstības sadarbībai ar Jemenu
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2016.–2020. gadam. Kopš 2015. gada februāra ES delegācija
Jemenas Republikā strādā no mītnes Briselē.

[1]OV C 265, 11.8.2017., 98. lpp.
[2]Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0344.
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EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments 2015. gada jūlijā[3], 2016. gada februārī[4] un 2017. gada jūnijā[5] pieņēma rezolūcijas
par Jemenu, paužot nopietnas bažas par satraucošo humanitāro un drošības situāciju un
aicinot efektīvi īstenot pamieru. 2017. gada 13. septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju par
ieroču eksportu[6], kurā pauda nožēlu par to, ka Jemenas konfliktā tiek izmantotas dalībvalstu
eksportētas militārās tehnoloģijas. Parlamenta Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas
valstīm ir atbildīga par attiecībām ar Jemenu un par situācijas valstī uzraudzīšanu.

3. IRĀKA

ES kopš 2003. gada kara ir bijusi viena no svarīgākajām palīdzības sniedzējām Irākai.
2012. gada maijā ES un Irāka parakstīja partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN). Tas
nodrošina satvaru dialogam un sadarbībai vairākos jautājumos, tostarp attiecībā uz politiskiem
jautājumiem, terorisma apkarošanu, tirdzniecību, cilvēktiesībām, veselību, izglītību un vidi.
PSN satvarā 2014. gada janvārī notika vēsturē pirmā ES un Irākas sadarbības padomes sanāksme
un 2016. gada 18. oktobrī – otra sanāksme. Komisija ir apņēmusies laikposmā no 2014. gada līdz
2020. gadam piešķirt Irākai EUR 75 miljonus sadarbībai cilvēktiesību, tiesiskuma, izglītības un
ilgtspējīgas enerģijas jomā. ES un Irāka 2010. gada janvārī parakstīja saprašanās memorandu par
sadarbību enerģētikas jomā. Memorands paredz sadarbību attiecībā uz energoapgādes drošību,
kā arī atjaunojamo energoresursu enerģiju un energoefektivitāti.
ES atbalsta globālo koalīciju cīņā pret tā dēvēto Islāma valsti (IS jeb Da’esh) Sīrijā un
Irākā. ES atbalsta Irākas vienotību, suverenitāti un teritoriālo integritāti un uzskata, ka IS
sakaušanai ir būtiska politiskā iekļautība un nacionālā samierināšana. Ņemot vērā Irākas
drošības un humanitārās situācijas pasliktināšanos, Komisija ir palielinājusi valstij piešķirto
humāno palīdzību, tai sasniedzot EUR 159 miljonus 2016. gadā un EUR 72,5 miljonus līdz šim
2017. gadā. Kopš 2015. gada Komisija ir piešķīrusi vairāk nekā EUR 340 miljonus humānās
palīdzības veidā un darījusi iespējamu veikt dzīvības glābšanas operācijas visā valsts teritorijā.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Kopš pašreizējā sasaukuma sākuma Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas par stāvokli
Irākā, tostarp par IS ofensīvu, reliģiski motivētu vardarbību, minoritāšu vajāšanu, situāciju
Ziemeļirākā/Mosulā, masu kapiem un ieroču eksportu. Parlamenta Delegācija attiecībām ar
Irāku rīko parlamentu sadarbības sanāksmes ar Irākas Pārstāvju padomi. Parlamenta Saharova
balva 2016. gadā tika piešķirta Nadia Murad Basee Taha un Lamiya Aji Bashar, kas pārcietušas
Islāma valsts (IS) Irākā īstenotu seksuālu paverdzināšanu un kļuvušas par IS seksuālās
vardarbības kampaņā cietušo sieviešu runaspersonām. Viņas arī publiski iestājas par jezīdu
kopienu Irākā – reliģisko minoritāti, ko IS kaujinieki pakļāvuši genocīdam.

4. IRĀNA

ES pievienojās starptautiskās sabiedrības bažām par Irānas kodolprogrammu un (ar Komisijas
priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves starpniecību) atbalstīja un koordinēja
E3+3 grupas (Apvienotā Karaliste, Francija, Vācija, ASV, Krievija un Ķīna) darbu tās
ilgajās pārrunās ar Irānu. 2015. gada 14. jūlijā Vīnē tika visbeidzot panākta vienošanās par

[3]Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0270.
[4]Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0066.
[5]Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0273.
[6]Pieņemtie teksti, 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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kopīgo visaptverošo rīcības plānu (KVRP), saskaņā ar kuru Irāna oficiāli atsakās izmantot
kodolenerģiju militāriem mērķiem un piekrīt veikt būtisku infrastruktūras transformāciju,
lai nodrošinātu, ka tās kodolobjekti tiek izmantoti tikai civilām vajadzībām. Tā piekrīt arī
vairākiem nozīmīgiem ierobežojumiem saistībā ar urāna un plutonija bagātināšanu vienošanās
galveno noteikumu īstenošanas periodā (10–15 gadi). Dažus citus noteikumus, piemēram,
par Irānas urāna koncentrāta pulvera (yellowcake) ražošanas uzraudzību, paredzēts piemērot
25 gadus. Ir ieviesta stingra Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) inspekciju un
uzraudzības sistēma. ANO, ASV un ES piemērotās sankcijas saistībā ar kodolenerģiju tika
atceltas 2016. gada 16. janvārī, kad Irāna sniedza pierādījumus, ka ievēro savas saistības, taču
tās var tikt piemērotas no jauna, ja Irāna pārkāptu KVRP paredzētās saistības. Satraukumu
ES un ārpus tās raisa Irānas pastāvīgie ballistisko un spārnoto raķešu izmēģinājumi, lai arī tie
tehniski nav KVRP pārkāpums. Neraugoties uz Baltā nama aizvien biežāk pausto KVRP kritiku,
SAEA ir regulāri apstiprinājusi to, ka Irāna ievēro plāna noteikumus, un ES ir paudusi nelokāmu
apņemšanos panākt KVRP izpildi. ES sankcijas par cilvēktiesību stāvokli Irānā un tās atbalstu
terorismam nav daļa no KVRP un paliek spēkā.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Parlaments savās rezolūcijās ir paudis stingru atbalstu diplomātiskam risinājumam Irānas
kodolprogrammas jautājumam un ES divējās pieejas īstenošanai (sankcijas, kas apvienotas
ar diplomātiskām sarunām). Parlaments ir atzinīgi novērtējis KVRP un vienmēr uzsvēris, ka
kodolenerģijas jautājums nedrīkst novērst starptautiskās sabiedrības uzmanību no cilvēktiesību
pārkāpumiem Irānā.
Parlamenta 2012. gada Saharova balva tika piešķirta diviem Irānas iedzīvotājiem: juristam
Nasrin Sotoudeh un kinorežisoram Jafar Panahi.
Parlamenta Delegācija attiecībām ar Irānu cieši seko notikumu attīstībai šajā valstī, tostarp
Irānas potenciālajam ieguldījumam Tuvo Austrumu stabilitātē. Parlaments 2016. gada
25. oktobrī pieņēma līdzsvarotu rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās
par kodolenerģiju pieņemšanas, izsakot vēlmi no jauna iekļaut Irānu pasaules ekonomikā, tomēr
vienlaikus paužot bažas par vājo cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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