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IL-PAJJIŻI TAL-GOLF, L-IRAN, L-IRAQ U L-JEMEN

L-UE għandha Ftehimiet ta' Kooperazzjoni mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf
(organizzazzjoni reġjonali li tiġbor fiha l-Bahrain, il-Kuwajt, l-Oman, il-Qatar, l-Arabja
Sawdija, u l-Emirati Għarab Magħquda), u mal-Jemen, u Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni
mal-Iraq. Attwalment, l-UE m'għandha l-ebda relazzjoni kuntrattwali mal-Iran iżda
tirrikonoxxi li hemm potenzjal kbir għal relazzjonijiet aktar profondi.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— It-Titolu V (azzjoni esterna) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE);

— l-Artikoli 206-207 (kummerċ) u 216-219 (ftehimiet internazzjonali) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE (TFUE).

1. IL-KUNSILL TA' KOOPERAZZJONI TAL-GOLF (GCC)

Il-GCC ġie stabbilit f'Mejju tal-1981. Illum, il-grupp — li għadu magħmul mill-membri
oriġinali, jiġifieri l-Bahrain, il-Kuwajt, l-Oman, il-Qatar, l-Arabja Sawdija u l-Emirati Għarab
Magħquda (EGħM) — iservi bħala l-intermedjarju ewlieni għar-relazzjonijiet tal-UE mas-sitt
pajjiżi. F'diversi okkażjonijiet, l-UE u l-GCC ħadu pożizzjonijiet konġunti dwar il-problemi fil-
Lvant Nofsani.
Il-pajjiżi tal-Golf li għandhom ħafna żejt, li huma s-sors ta' madwar 20 % tal-bżonnijiet
enerġetiċi tal-UE, qed jgħaddu minn tibdil soċjoekonomiku u politiku konsiderevoli, għalkemm
il-progress tar-riformi qed iseħħ b'pass mhux uniformi. L-effett tar-rivoluzzjonijiet Għarab fuq
il-monarkiji tal-Golf trażżan permezz ta' politiki preventivi — sussidji u espansjoni tal-impjiegi
fis-settur pubbliku — u permezz ta' miżuri repressivi, b'mod partikolari fil-Bahrain u fil-
provinċja tal-Lvant tal-Arabja Sawdija. Il-pajjiżi tal-GCC żammew rwoli attivi fid-diplomazija
tal-Lvant Nofsani, xi drabi b'rivalità bejniethom. Dan ikkontribwixxa għall-kriżi diplomatika
għaddejja bħalissa bejn il-Qatar u l-pajjiżi l-oħra tal-GCC, li jakkużaw lill-Qatar għal appoġġ
ta' gruppi terroristiċi u settarji (inkluża l-Fratellanza Musulmana), il-finanzjament ta' gruppi
assoċjati mal-Iran, il-ksur tas-sovranità tal-ġirien tiegħu u l-instigazzjoni ta' dissens politiku fil-
pajjiżi ġirien.
Filwaqt li l-UE tittama li tiżviluppa r-relazzjonijiet politiċi tagħha fir-reġjun, ir-relazzjonijiet
bejn l-UE u l-GCC kienu definiti fil-biċċa l-kbira minn rabtiet ekonomiċi u kummerċjali. Il-
volumi tal-kummerċ bejn iż-żewġ naħat żdiedu b'mod stabbli mis-snin tmenin. Fl-2016 il-GCC
kien ir-raba' l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE, u l-UE kienet l-ewwel sieħba kummerċjali tal-
GCC.
L-UE u l-GCC ffirmaw Ftehim ta' Kooperazzjoni fl-1988. Il-ftehim għandu l-għan li jsaħħaħ
l-istabbiltà f'reġjun ta' importanza strateġika, jiffaċilita r-relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi,
iwessa' l-kooperazzjoni ekonomika u teknika, u jintensifika l-kooperazzjoni dwar l-enerġija, l-
industrija, il-kummerċ u s-servizzi, l-agrikoltura, is-sajd, l-investiment, ix-xjenza, it-teknoloġija
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u l-ambjent. Il-ftehim jipprevedi laqgħat konġunti annwali fil-livell ministerjali jew tal-kunsilli,
u kumitati konġunti għall-kooperazzjoni fil-livell ta' uffiċjali għolja. F'April 2016, il-Kumitat
Konġunt għall-Kooperazzjoni bejn l-UE u l-GCC qabel li jistabbilixxi djalogu informali aktar
strutturat dwar il-kummerċ u l-investiment. Il-laqgħa konġunta ministerjali u tal-kunsill UE-
GCC l-aktar reċenti saret f'Lulju 2016 fi Brussell. Il-ftehim ma jipprevedix korp parlamentari.
L-UE u l-GCC qablu dwar Programm ta' Azzjoni Konġunta għall-2010-2013, li
jistabbilixxi pjan direzzjonali għal kooperazzjoni eqreb dwar kwistjonijiet bħat-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjonijiet, is-sikurezza nukleari, l-enerġija nadifa, ir-riċerka u d-
djalogu ekonomiku. It-tiġdid ta' dan il-programm, madankollu, ġie pospost, l-aktar minħabba
n-nuqqas ta' progress rigward kwistjonijiet kummerċjali. In-negozjati dwar ftehim ta' kummerċ
ħieles bdew fl-1990 iżda waqfu mill-2008, bil-kwistjoni tad-dazji tal-esportazzjoni tibqa' sors
ta' diżgwid. Mill-1 ta' Jannar 2007, il-fondi mill-Istrument ta' Sħubija (u l-predeċessur tiegħu
l-Istrument ta' Kooperazzjoni ma' Pajjiżi Industrijalizzati u pajjiżi u territorji oħrajn bi dħul
għoli (ICI)), ilhom disponibbli għal miżuri ta' finanzjament biex jiġi implimentat il-Ftehim
ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-GCC. Il-pajjiżi tal-GCC jibbenefikaw ukoll mill-programm
Erasmus Mundus.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mal-GCC fl-24 ta' Marzu 2011
li titlob sħubija strateġika mal-GCC u l-Istati Membri tiegħu. Din il-pożizzjoni ġiet imtennija
fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-isfidi tas-sigurtà fir-reġjun tal-Lvant
Nofsani u l-Afrika ta' Fuq u l-prospettivi għal stabbiltà politika[1]. Id-Delegazzjoni tal-Parlament
għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija jkollha regolarment laqgħat interparlamentari mal-
kunsilli konsultattivi fir-reġjun u tissorvelja l-iżvilupp tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-GCC. Is-
Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament ukoll jissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni
fil-pajjiżi tal-Golf.
Fil-mandat attwali tiegħu, il-Parlament adotta riżoluzzjonijiet li jesprimu tħassib speċifiku
dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'ċerti pajjiżi tal-GCC, inklużi l-Arabja Sawdija
u l-Bahrain u r-ritorn tal-prattika tal-piena kapitali fil-Kuwajt u Bahrain. Il-Parlament talab
ukoll aktar kooperazzjoni mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf biex jiġġestixxu l-migrazzjoni.
Fit-13 ta' Settembru 2017, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-esportazzjoni tal-armi[2], li
tiddikjara b'mod espliċitu li hu jemmen li l-esportazzjonijiet tal-armi lejn l-Arabja Sawdija huma
konformi ma' tal-inqas wieħed mill-kriterji msemmija fil-Pożizzjoni Komuni tal-UE 2008/944/
PESK, li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta' teknoloġija u
tagħmir militari. Il-premju Sakharov tal-Parlament għal-Libertà tal-Ħsieb 2015 ingħata lil Raif
Badawi, blogger Sawdi.

2. IL-JEMEN

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Jemen huma bbażati fuq il-Ftehim ta' Kooperazzjoni tal-1997,
li jkopri l-kummerċ, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, il-kultura, il-komunikazzjonijiet u l-
informazzjoni, l-ambjent u l-ġestjoni tar-riżorsi naturali, u d-djalogu politiku. F'Marzu 2015,
koalizzjoni militari internazzjonali mmexxija mill-Arabja Sawdija varat kampanja kontra ribelli
li kienu neħħew mill-poter lill-President eżistenti. L-UE tappoġġa l-medjazzjoni mmexxija min-
Nazzjonijiet Uniti lejn soluzzjoni politika għall-kunflitt. L-Unjoni żiedet l-għajnuna tagħha biex
tiġi indirizzata s-sitwazzjoni drammatika fil-pajjiż, fejn aktar minn 82 % tal-popolazzjoni huma

[1]ĠU C 265 tal-11.8.2017, p. 98,
[2]Testi adottati, P8_TA(2017)0344.
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fil-bżonn ta' għajnuna umanitarja. L-UE allokat total ta' EUR 171 miljun f'għajnuna umanitarja
lill-Jemen sa mill-2015. Dan huwa apparti l-EUR 440 miljun allokati għall-kooperazzjoni għall-
iżvilupp mal-Jemen fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-2016-2020. Id-Delegazzjoni
tal-UE għar-Repubblika tal-Jemen ilha topera minn kwartieri ġenerali fi Brussell minn
Frar 2015.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament adotta riżoluzzjonijiet dwar il-Jemen f'Lulju 2015[3], fi Frar 2016[4] u
f'Ġunju 2017[5] li jesprimu tħassib serju dwar is-sitwazzjoni umanitarja u tas-sigurtà allarmanti u
li appellaw għall-implimentazzjoni effikaċi ta' waqfien mill-ġlied. Fit-13 ta' Settembru 2017, il-
Parlament adotta riżoluzzjoni dwar l-esportazzjoni tal-armi[6], li tiddeplora l-fatt li t-teknoloġija
militari esportata mill-Istati Membri qed tintuża fil-kunflitt fil-Jemen. Id-delegazzjoni tal-
Parlament għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija hija responsabbli għar-relazzjonijiet mal-
Jemen u għall-monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-pajjiż.

3. L-IRAQ

L-UE ilha fornitur ewlieni ta' għajnuna lill-Iraq mill-gwerra tal-2003. Ftehim ta' Sħubija u
Kooperazzjoni (FSK) ġie ffirmat bejn l-UE u l-Iraq f'Mejju 2012. Dan jipprovdi qafas għal
djalogu u kooperazzjoni rigward numru ta' kwistjonijiet, inklużi kwistjonijiet poltiċi, il-ġlieda
kontra t-terroriżmu, il-kummerċ, id-drittijiet tal-bniedem, is-saħħa, l-edukazzjoni u l-ambjent.
Fil-qafas tal-FSK, l-ewwel laqgħa tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni li qatt saret bejn l-UE u l-Iraq
kienet f'Jannar 2014, u t-tieni laqgħa saret fit-18 ta' Ottubru 2016. Għall-perjodu 2014-2020,
il-Kummissjoni wiegħdet li tagħti lill-Iraq EUR 75 miljun għall-kooperazzjoni fl-oqsma tad-
drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, l-edukazzjoni u l-enerġija sostenibbli. F'Jannar 2010
l-UE u l-Iraq iffirmaw Memorandum ta' Qbil dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija.
Il-Memorandum jipprevedi kooperazzjoni dwar is-sigurtà tal-provvisti tal-enerġija u dwar l-
enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.
L-UE tappoġġa l-Koalizzjoni Globali kontra l-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku (IS) (jew id-Da'esh)
fis-Sirja u l-Iraq. Hija tappoġġa l-unità, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Iraq u tqis
li l-inklużività politika u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali huma essenzjali biex l-IS jingħeleb.
Minħabba is-sitwazzjoni umanitarja u tas-sigurtà li qed tiddeterjora fl-Iraq, il-Kummissjoni
żiedet l-għajnuna umanitarja tagħha lill-pajjiż, li kienet tammonta għal EUR 159 miljun fl-2016
u EUR 72.5 miljun s'issa fl-2017. Mill-2015 'l hawn, il-Kummissjoni pprovdiet aktar minn
EUR 340 miljun f'għajnuna umanitarja u ffaċilitat operazzjonijiet ta' salvataġġ fil-pajjiż kollu.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Sa mill-bidu tal-mandat attwali tiegħu, il-Parlament adotta diversi riżoluzzjonijiet dwar
is-sitwazzjoni fl-Iraq, fosthom dwar l-attakki mill-IS, dwar il-vjolenza settarja, dwar il-
persekuzzjoni ta' minoranzi, dwar is-sitwazzjoni fit-tramuntana tal-Iraq/Mosul, dwar l-oqbra
tal-massa u dwar l-esportazzjonijiet tal-armi. Id-delegazzjoni tal-Parlament għar-relazzjonijiet
mal-Iraq ikollha laqgħat interparlamentari tal-Kunsill tar-Rappreżentanti tal-Iraq. Il-Premju
Sakharov 2016 tal-Parlament ingħata lil Nadia Murad Basee Taha u Lamiya Aji Bashar, li
sfaw vittmi ta’ skjavitù sesswali tal-Istat Iżlamiku (IS) fl-Iraq u saru l-kelliema għan-nisa

[3]Testi adottati, P8_TA(2015)0270.
[4]Testi adottati, P8_TA(2016)0066.
[5]Testi adottati, P8_TA(2017)0273.
[6]Testi adottati, 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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milquta mill-kampanja ta' vjolenza sesswali tal-IS. Huma jappoġġjaw il-komunità Yazidi fl-
Iraq, minoranza reliġjuża li ġarrbet kampanja ġenoċidali mwettqa minn militanti tal-IS.

4. L-IRAN

L-UE kkondividiet il-preokkupazzjonijiet tal-komunità internazzjonali dwar il-programm
nukleari tal-Iran u (permezz tal-VP/RGħ) appoġġat u kkoordinat il-grupp E3+3 (Franza,
il-Ġermanja, ir-Renju Unit, iċ-Ċina, ir-Russja u l-Istati Uniti) fin-negozjati fit-tul tagħha
mal-Iran. Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK) fl-aħħar sar qbil dwaru fi Vjenna
fl-14 ta' Lulju 2015 li fih l-Iran formalment jirrinunzja l-użu militari tal-enerġija nukleari u
jaqbel li jagħmel bidliet sostanzjali fl-infrastruttura biex is-siti nukleari jsiru għall-użu ċivili
biss. Jaċċetta wkoll diversi limitazzjonijiet importanti rigward l-arrikkiment tal-uranju u tal-
plutonju matul il-perjodu ta' implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-ftehim (10 snin
- 15-il sena). Xi dispożizzjonijiet oħra, bħas-sorveljanza tal-manifattura mill-Iran tal-uranju
yellowcake, għandhom idumu 25 sena. Ġiet implimentata sistema robusta ta' spezzjonijiet u
monitoraġġ mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA). Is-sanzjonijiet tan-NU,
l-Istati Uniti u l-UE fil-qasam nukleari tneħħew fis-16 ta' Jannar 2016 ladarba ntwera li l-Iran
kien qed jirrispetta l-obbligi tiegħu, iżda dawn jistgħu jerġgħu jiġu imposti ("snap-back") jekk l-
Iran jikser l-obbligi tiegħu fil-PAKK. It-testijiet Iranjani kontinwi ta' missili ballistiċi u kruċieri,
għalkemm teknikament mhumiex qed jiksru l-PAKK, jikkawżaw sens ta' xokk fl-UE u lil hinn
minnha. Minkejja l-kritika li qed tiżdied fil-White House kontra l-PAKK, l-IAEA kkonfermat
regolarment il-konformità tal-Iran mad-dispożizzjonijiet tiegħu, u l-UE esprimiet l-impenn sod
tagħha għall-implimentazzjoni tiegħu. Sanzjonijiet tal-UE dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fl-Iran u dwar l-appoġġ tiegħu għat-terroriżmu mhumiex parti mill-PAKK, u għadhom
fis-seħħ.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fir-riżoluzzjonijiet tiegħu, il-Parlament esprima appoġġ qawwi biex tinstab soluzzjoni
diplomatika għall-kwistjoni nukleari Iranjana u biex jintuża l-approċċ "fuq żewġ binarji" tal-UE
(sanzjonijiet flimkien ma' negozjati diplomatiċi). Il-Parlament laqa' l-PAKK u dejjem enfasizza
li l-kwistjoni nukleari m'għandhiex taljena lill-komunità internazzjonali mill-problema tal-ksur
tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran.
Il-Premju Sakharov 2012 tal-Parlament ingħata lil żewġ Iranjani — l-avukatessa Nasrin
Sotoudeh u d-direttur tal-films Jafar Panahi.
Id-delegazzjoni tal-Parlament għar-relazzjonijiet mal-Iran issegwi mill-qrib l-iżviluppi
fil-pajjiż, inkluż il-kontribut potenzjali tal-Iran għall-istabbiltà tal-Lvant Nofsani.
Fil-25 ta' Ottubru 2016 il-Parlament adotta riżoluzzjoni bbilanċjata dwar strateġija tal-UE biex
l-Iran isegwi l-ftehim nukleari, bix-xewqa li l-Iran jerġa' jiddaħħal fl-ekonomija tad-dinja, iżda
filwaqt li esprima tħassib għan-nuqqas ta' rispett tiegħu għad-drittijiet tal-bniedem.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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