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KRAJE ZATOKI PERSKIEJ, IRAN, IRAK I JEMEN

UE ma umowy o współpracy z Radą Współpracy Państw Zatoki (regionalną organizacją
skupiającą Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman oraz Zjednoczone Emiraty
Arabskie) oraz z Jemenem, a także umowę o partnerstwie i współpracy z Irakiem. Obecnie
UE nie utrzymuje stosunków umownych z Iranem, lecz dostrzega ogromne korzyści, jakie
mogłyby płynąć z nawiązania bliższych relacji z tym krajem.

PODSTAWA PRAWNA

— Tytuł V (działania zewnętrzne) Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

— Artykuły 206–207 (handel) i 216–219 (umowy międzynarodowe) Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

1. RADA WSPÓŁPRACY PAŃSTW ZATOKI (RWPZ)

RWPZ została założona w maju 1981 r. Obecnie grupa ta – nadal obejmująca jej pierwotnych
członków, tj. Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie
– jest głównym pośrednikiem w stosunkach UE z tymi sześcioma państwami. Przy wielu
okazjach UE i RWPZ przyjmowały wspólne stanowisko w sprawie problemów na Bliskim
Wschodzie.
Bogate w ropę kraje Zatoki Perskiej, z zasobów których Unia Europejska pokrywa około
20 % swojego zapotrzebowania na energię, podlegają dość istotnym zmianom społeczno-
gospodarczym i politycznym, aczkolwiek reformy postępują w różnym tempie. Wpływ rewolt
w krajach arabskich na monarchie w Zatoce Perskiej został złagodzony dzięki polityce
prewencyjnej – dotacjom i zwiększeniu zatrudnienia w sektorze publicznym – a także za
pomocą środków represji, zwłaszcza w Bahrajnie i we wschodniej prowincji Arabii Saudyjskiej.
Państwa należące do RWPZ utrzymały aktywną rolę w dyplomacji Bliskiego Wschodu,
czasami rywalizując ze sobą w tej dziedzinie. Przyczyniło się to do wybuchu aktualnego
kryzysu dyplomatycznego między Katarem i innymi państwami RWPZ, które oskarżają Katar
o wspieranie grup terrorystycznych i wyznaniowych (w tym Bractwa Muzułmańskiego),
finansowanie grup powiązanych z Iranem, naruszanie suwerenności sąsiadów oraz nakłanianie
do sprzeciwu politycznego w krajach ościennych.
Chociaż UE ma nadzieję, że rozwinie stosunki polityczne w tym regionie, relacje UE–RWPZ
są w dużym stopniu dyktowane więziami gospodarczymi i handlowymi. Od lat 80. XX wieku
wolumen obrotów handlowych między obiema stronami stale wzrasta. W 2016 r. RWPZ była
czwartym co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE była największym partnerem
handlowym RWPZ.
W 1988 r. UE podpisała z RWPZ umowę o współpracy. Celem umowy jest wzmacnianie
stabilizacji w tym regionie o znaczeniu strategicznym, sprzyjanie stosunkom politycznym
i gospodarczym, poszerzanie współpracy gospodarczej i technicznej oraz zacieśnianie
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współpracy w obszarach energii, przemysłu, handlu i usług, rolnictwa, rybołówstwa, inwestycji,
nauki, technologii i środowiska. Umowa przewiduje coroczne wspólne posiedzenia rad /
posiedzenia ministerialne, a także wspólne komitety ds. współpracy złożone z urzędników
wyższego szczebla. W kwietniu 2016 r. Wspólny Komitet Współpracy UE–RWPZ uzgodnił
ustanowienie bardziej zorganizowanego nieformalnego dialogu nt. handlu i inwestycji. Ostatnie
posiedzenie Wspólnej Rady i posiedzenie ministerialne UE–RWPZ odbyło się w lipcu 2016 r.
w Brukseli. Umowa nie przewiduje organu parlamentarnego.
UE i RWPZ uzgodniły wspólny program działań na lata 2010–2013, ustanawiając plan
działania dla bliższej współpracy w zakresie takich zagadnień jak technologie informacyjno-
komunikacyjne, bezpieczeństwo jądrowe, czysta energia, badania i dialog gospodarczy.
Odnowienie tego programu zostało jednak odroczone, przede wszystkim z powodu braku
postępów w kwestiach związanych z handlem. W 1990 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie
umowy o wolnym handlu, lecz od 2008 r. są one w impasie z powodu spornej kwestii
ceł wywozowych. Od dnia 1 stycznia 2007 r. na finansowanie działań służących wdrażaniu
umowy o współpracy UE–RWPZ dostępne są fundusze z Instrumentu Partnerstwa (oraz
jego poprzednika – Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami
Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie). Kraje
RWPZ korzystają także z programu Erasmus Mundus.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dnia 24 marca 2011 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie stosunków UE z RWPZ,
wzywając do nawiązania partnerstwa strategicznego z RWPZ i jej państwami członkowskimi.
To stanowisko zostało ponownie przedstawione w rezolucji Parlamentu z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej i perspektyw na stabilność polityczną[1]. Delegacja Parlamentu do spraw stosunków
z państwami Półwyspu Arabskiego odbywa regularne międzyparlamentarne posiedzenia
z radami konsultacyjnymi z państw tego regionu i monitoruje rozwój stosunków między UE
a RWPZ. Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego również uważnie śledzi
sytuację w krajach Zatoki Perskiej.
W obecnej kadencji Parlament przyjął rezolucje wyrażające szczególne zaniepokojenie sytuacją
praw człowieka w niektórych krajach RWPZ, w tym w Arabii Saudyjskiej i Bahrajnie, oraz
przywróceniem kary śmierci w Kuwejcie i Bahrajnie. Parlament wezwał też do ściślejszej
współpracy z Radą Współpracy Państw Zatoki w celu zarządzania migracjami. W dniu
13 września 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wywozu broni[2], w której wyraźnie
stwierdza, że uważa wywóz broni do Arabii Saudyjskiej za sprzeczny z co najmniej jednym
z kryteriów wymienionych we wspólnym stanowisku UE 2008/944/WPZiB określającym
wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego. W 2015 r.
Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli saudyjskiemu
blogerowi Raifowi Badawiemu.

2. JEMEN

Podstawą stosunków między UE a Jemenem jest umowa o współpracy podpisana w 1997 r.
obejmująca handel, współpracę na rzecz rozwoju, kulturę, komunikację i informację, ochronę
środowiska naturalnego oraz zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi, a także
dialog polityczny. W marcu 2015 r. międzynarodowa koalicja pod przywództwem Arabii

[1]Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 98.
[2]Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0344.
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Saudyjskiej rozpoczęła kampanię wojskową skierowaną przeciwko rebeliantom, którzy zmusili
do dymisji urzędującego prezydenta. UE wspiera prowadzoną przez ONZ mediację pokojową
zmierzającą do politycznego rozwiązania konfliktu. Unia zwiększyła swoje wsparcie w celu
zaradzenia dramatycznej sytuacji w tym kraju, gdzie ponad 82 % ludności potrzebuje pomocy
humanitarnej. Od 2015 r. UE wsparła Jemen łączną kwotą 171 mln EUR przeznaczoną na
pomoc humanitarną. Uzupełnia to kwotę 440 mln EUR przeznaczonych na współpracę na rzecz
rozwoju z Jemenem w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2016–2020. Od lutego
2015 r. delegatura UE w Republice Jemeńskiej działa z siedziby w Brukseli.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W lipcu 2015 r.[3], w lutym 2016 r.[4] i w czerwcu 2017 r.[5] Parlament przyjął rezolucje
w sprawie Jemenu, w których wyraził głębokie zaniepokojenie alarmującą sytuacją humanitarną
i stanem bezpieczeństwa w tym kraju oraz wezwał do skutecznego wprowadzenia w życie
zawieszenia broni. W dniu 13 września 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie
wywozu broni[6], w której ubolewa nad faktem, że technologia wojskowa eksportowana przez
państwa członkowskie jest wykorzystywana w konflikcie toczącym się w Jemenie. Za stosunki
z Jemenem i za monitorowanie sytuacji w tym kraju odpowiada Delegacja Parlamentu do spraw
stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego.

3. IRAK

Od wojny w 2003 r. UE jest jednym z głównych dostawców pomocy dla Iraku. W maju
2012 r. UE i Irak podpisały umowę o partnerstwie i współpracy. Ustanawia ona ramy dialogu
i współpracy w wielu dziedzinach, obejmujących kwestie polityczne, walkę z terroryzmem,
handel, prawa człowieka, zdrowie, edukację i środowisko naturalne. W ramach umowy
o partnerstwie i współpracy w styczniu 2014 r. po raz pierwszy w historii obradowała Rada
Współpracy UE–Irak. Jej drugie posiedzenie odbyło się w dniu 18 października 2016 r. Komisja
zobowiązała się do przekazania Irakowi przez okres obejmujący lata 2014-2020 75 mln EUR
na cele współpracy w obszarach praw człowieka i praworządności, edukacji i zrównoważonej
energii. W styczniu 2010 r. UE i Irak podpisały protokół ustaleń w sprawie współpracy
energetycznej. Stanowi on podstawę współpracy w obszarze bezpieczeństwa dostaw energii,
energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej.
UE wspiera światową koalicję przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (IS lub Daisz) w Syrii
i Iraku. Opowiada się ona za jednością, suwerennością i integralnością terytorialną Iraku oraz
uważa, że do pokonania IS niezbędne są pluralizm polityczny i pojednanie narodowe. Biorąc
pod uwagę pogarszający się stan bezpieczeństwa i sytuację humanitarną w Iraku, Komisja
zwiększyła pomoc humanitarną dla tego kraju, która wyniosła 159 mln EUR w 2016 r. oraz
dotychczas 72,5 mln EUR w 2017 r. Od 2015 r. Komisja przeznaczyła ponad 340 mln EUR na
pomoc humanitarną i umożliwiła operacje ratunkowe w całym kraju.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Od początku obecnej kadencji Parlament przyjął kilka rezolucji w sprawie sytuacji w Iraku,
w tym w sprawie ofensywy IS, przemocy na tle wyznaniowym, prześladowania mniejszości,
sytuacji w północnym Iraku i Mosulu, w sprawie zbiorowych grobów oraz wywozu broni.

[3]Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0270.
[4]Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0066.
[5]Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0273.
[6]Teksty przyjęte, 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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Delegacja Parlamentu do spraw stosunków z Irakiem odbywa międzyparlamentarne posiedzenia
z iracką Radą Reprezentantów. W 2016 r. Nagrodę im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego
przyznano Nadii Murad Basee Taha i Lamiyi Aji Bashar, które przetrwały niewolę seksualną
tzw. Państwa Islamskiego (IS) w Iraku, a następnie stały się rzeczniczkami kobiet dotkniętych
przemocą seksualną tego ugrupowania. Angażują się one publicznie na rzecz społeczności
jazydzkiej w Iraku – mniejszości religijnej, wobec której bojownicy IS dopuszczają się
ludobójstwa.

4. IRAN

UE podzielała niepokój wspólnoty międzynarodowej w związku z programem jądrowym
Iranu oraz (za pośrednictwem wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącej Komisji) wspierała i koordynowała grupę E3+3
(Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Chiny, Rosja i USA) w jej długich negocjacjach
z Iranem. Ostatecznie w dniu 14 lipca 2015 r. w Wiedniu uzgodniono Wspólny kompleksowy
plan działania, w którym Iran oficjalnie rezygnuje z wykorzystywania energii jądrowej do
celów wojskowych i zgadza się na zasadnicze przekształcenie infrastruktury tak, by obiekty
jądrowe były wykorzystywane jedynie do celów cywilnych. Iran zaakceptował również
szereg istotnych ograniczeń dotyczących wzbogacania plutonu i uranu przez okres wdrażania
głównych postanowień porozumienia (10–15 lat). Niektóre inne postanowienia, takie jak
dotyczące nadzorowania produkcji koncentratu rudy uranu przez Iran, mają obowiązywać
przez 25 lat. Wprowadzono rozbudowany system inspekcji i monitoringu zarządzany przez
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Sankcje ONZ, Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej zostały zniesione w dniu 16 stycznia 2016 r., gdy Iran pokazał, że
wywiązuje się ze zobowiązań, lecz mogą być nałożone ponownie (tzw. szybki powrót do stanu
pierwotnego), jeżeli kraj ten naruszy warunki Wspólnego kompleksowego planu działania.
Ciągłe irańskie testy pocisków balistycznych i manewrujących, choć technicznie nienaruszające
wspólnego kompleksowego planu działania, wywołują niepokój w UE i poza jej granicami.
Pomimo coraz większej krytyki Wspólnego kompleksowego planu działania przez Biały
Dom MAEA regularnie potwierdzała, że Iran przestrzega jego postanowień, a UE wyraziła
zdecydowane zaangażowanie na rzecz jego wdrożenia. Sankcje UE w związku z sytuacją
w zakresie praw człowieka w Iranie oraz wspieraniem przez ten kraj terroryzmu nie są częścią
Wspólnego kompleksowego planu działania i pozostają w mocy.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W swoich rezolucjach Parlament wyrażał zdecydowane poparcie dla starań o dyplomatyczne
rozwiązanie irańskiej kwestii jądrowej oraz dla wytrwałego stosowania dwutorowego
podejścia UE (sankcje, którym towarzyszą negocjacje dyplomatyczne). Parlament przyjął
z zadowoleniem wspólny kompleksowy plan działania, lecz zawsze podkreślał, że kwestia
jądrowa nie powinna odwracać uwagi społeczności międzynarodowej od problemu, jakim jest
naruszanie praw człowieka w Iranie.
W 2012 r. Parlament przyznał Nagrodę im. Sacharowa dwójce Irańczyków – prawniczce Nasrin
Sotude oraz reżyserowi filmowemu Dżafarowi Panahiemu.
Delegacja Parlamentu do spraw stosunków z Iranem bacznie śledzi wydarzenia w tym kraju,
włącznie z potencjalnymi działaniami Iranu na rzecz stabilności na Bliskim Wschodzie. W dniu
25 października 2016 r. Parlament przyjął wyważoną rezolucję w sprawie strategii UE wobec
Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej, w której wyraził pragnienie, by
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Iran stał się ponownie uczestnikiem światowej gospodarki, lecz wyraził też zaniepokojenie
w związku z nikłym poszanowaniem praw człowieka.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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