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PAÍSES DO GOLFO, IRÃO, IRAQUE E IÉMEN

A UE tem Acordos de Cooperação com os países do Conselho de Cooperação do Golfo
(uma organização regional que reúne o Barém, o Koweit, Omã, o Catar, a Arábia Saudita e
os Emirados Árabes Unidos) e com o Iémen, e um Acordo de Parceria e Cooperação com
o Iraque. Atualmente, a UE não tem relações contratuais com o Irão e o Afeganistão, mas
reconhece que existe um grande potencial para o aprofundamento das relações.

BASE JURÍDICA

— Título V (ação externa) do Tratado da União Europeia (TUE);

— Artigos 206.º e 207.º (comércio) e artigos 216.º a 219.º (acordos internacionais) do Tratado
sobre o Funcionamento da UE (TFUE).

1. CONSELHO DE COOPERAÇÃO DO GOLFO (CCG)

O CCG foi instituído em maio de 1981. Hoje, o grupo, que ainda inclui os membros originais
(designadamente Barém, Koweit, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos),
constitui o principal veículo para as relações da UE com os seis países. A UE e o CCG adotaram
numa série de ocasiões posições comuns relativamente aos problemas relacionados com o Médio
Oriente.
Os países do Golfo, ricos em petróleo, a fonte de abastecimento de aproximadamente 20% das
necessidades de energia da UE, estão a viver uma considerável dinâmica social e política, ainda
que as reformas progridam a um ritmo desigual. O efeito das sublevações árabes nas monarquias
do Golfo foi limitado por políticas preventivas — subsídios e uma expansão do emprego no setor
público — e por medidas repressivas, nomeadamente no Barém e na província oriental da Arábia
Saudita. Os países do CCG têm mantido papéis ativos na diplomacia do Médio Oriente, por
vezes em clima de rivalidade recíproca. Este facto tem contribuído para a atual crise diplomática
entre o Catar e os outros países do CCG, que acusam o Catar de apoiar grupos terroristas e
sectários (nomeadamente a Irmandade Muçulmana), de financiar grupos associados ao Irão, de
violar a soberania dos países vizinhos e de instigar a dissidência política nos países vizinhos.
Tencionando a UE desenvolver as suas relações políticas na região, as relações UE-CCG têm
sido amplamente definidas por laços económicos e comerciais. O volume das trocas comerciais
entre as duas partes tem aumentado constantemente desde os anos oitenta. Em 2016, o CCG
constituía o quarto maior parceiro comercial da UE e a UE constituía o primeiro parceiro
comercial do CCG.
A UE e o CCG assinaram um Acordo de Cooperação em 1988. O Acordo visa reforçar a
estabilidade numa região que se reveste de importância estratégica, facilitar as relações políticas
e económicas, alargar a cooperação técnica e económica, bem como aprofundar a cooperação
em matéria de energia, indústria, comércio, serviços, agricultura, pescas, investimento, ciência,
tecnologia e ambiente. O Acordo prevê a realização de reuniões anuais conjuntas do conselho e
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a nível ministerial, bem como de comités conjuntos de cooperação, a nível de altos funcionários.
Em abril de 2016, o Comité de Cooperação Conjunto UE-CCG concordou em estabelecer um
diálogo formal mais estruturado sobre comércio e investimento. A mais recente reunião conjunta
do conselho e a nível ministerial UE-CCG teve lugar em julho de 2016, em Bruxelas. O Acordo
não prevê um órgão parlamentar.
A UE e o CCG chegaram a acordo quanto a um Programa de Ação Conjunta 2010-2013, que
estabelece um roteiro para uma cooperação mais estreita em matérias como as tecnologias da
informação e comunicação, a segurança nuclear, as energias limpas, a investigação e o diálogo
económico. A renovação deste programa tem, no entanto, sofrido atrasos, nomeadamente devido
à falta de progressos em relação a questões comerciais. As negociações sobre um acordo de
comércio livre tiveram início em 1990, mas foram interrompidas em 2008, continuando a
questão dos direitos de exportação a ser fonte de desacordo. Desde 1 de janeiro de 2007, têm
sido disponibilizados fundos do Instrumento de Parceria (e do seu antecessor, o Instrumento
de Financiamento para a Cooperação com os Países e Territórios Industrializados e outros de
Elevado Rendimento (ICI)) para financiar medidas de execução do Acordo de Cooperação UE-
CCG. Os países do CCG beneficiam igualmente do programa Erasmus Mundus.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento adotou, em 24 de março de 2011, uma resolução sobre as relações da UE com o
CCG, apelando a uma parceria estratégica com o CCG e os seus países membros. Esta posição
foi reiterada na resolução do Parlamento, de 9 de julho de 2015, sobre os desafios da segurança
na região do Médio Oriente e Norte de África e as perspetivas de estabilidade política[1].
A Delegação do Parlamento para as Relações com a Península Arábica realiza regularmente
reuniões interparlamentares com os parlamentos da região e acompanha a evolução das relações
entre a EU e o CCG A subcomissão dos Direitos do Homem do Parlamento Europeu também
acompanha de perto a situação nos países do Golfo.
Durante a atual legislatura, o Parlamento tem aprovado resoluções em que manifesta
preocupações concretas com a situação dos direitos humanos em alguns países do CCG,
incluindo a Arábia Saudita e o Barém, e com o regresso à prática da pena de morte no Koweit
e no Barém. O Parlamento apelou igualmente a uma maior cooperação com o Conselho de
Cooperação do Golfo no intuito de gerir a migração. Em 13 de setembro de 2017, o Parlamento
aprovou uma resolução sobre as exportações de armas[2], na qual afirma explicitamente que
considera que as exportações de armas para a Arábia Saudita não estão em conformidade com,
pelo menos, um dos critérios definidos na Posição Comum 2008/944/CFSP da UE, que define
regras comuns aplicáveis ao controlo das exportações de tecnologia e equipamento militares. O
Prémio Sakharov do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento de 2015 foi atribuído
ao bloguista saudita Raif Badawi.

2. IÉMEN

As relações UE-Iémen assentam no Acordo de Cooperação de 1997, que abrange o comércio,
a cooperação para o desenvolvimento, a cultura, as comunicações e a informação, o ambiente e
a gestão de recursos naturais, bem como o diálogo político. Em março de 2015, uma coligação
militar internacional liderada pela Arábia Saudita lançou uma campanha contra os rebeldes que
tinham derrubado o presidente em exercício. A UE apoia a mediação conduzida pelas Nações
Unidas com vista à obtenção de uma solução política para o conflito. A União reforçou a sua

[1]JO C 265 de 11.8.2017, p. 98.
[2]Textos Aprovados, P8_TA(2017)0344.
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ajuda para dar resposta à situação dramática no país, em que mais de 82 % da população necessita
de assistência humanitária. Desde 2015, a UE já disponibilizou ao Iémen um montante total
de 171 milhões de euros em ajuda humanitária. Este montante acresce aos 440 milhões de
euros previstos para a cooperação para o desenvolvimento com o Iémen no âmbito do quadro
financeiro plurianual (QFP) para o período de 2016-2020. Desde fevereiro de 2015, a Delegação
da UE na República do Iémen tem funcionado a partir da sede em Bruxelas.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento adotou resoluções sobre o Iémen em julho de 2015[3], fevereiro de 2016[4] e junho
de 2017[5], manifestando a sua séria preocupação com a alarmante situação humanitária e de
segurança e apelando à implementação efetiva de um cessar-fogo. Em 13 de setembro de 2017,
o Parlamento aprovou uma resolução sobre as exportações de armas[6], na qual lamenta que a
tecnologia militar exportada pelos Estados-Membros esteja a ser utilizada no conflito no Iémen.
A Delegação do Parlamento para as Relações com a Península Arábica é responsável pelas
relações com o Iémen e pelo acompanhamento da situação no país.

3. IRAQUE

A UE tem sido um dos principais prestadores de assistência ao Iraque desde a guerra de 2003.
Um Acordo de Parceria e Cooperação (APC) foi assinado entre a UE e o Iraque em maio de 2012.
O acordo proporciona um quadro para o diálogo e a cooperação relativamente a uma série de
questões, nomeadamente a luta contra o terrorismo, o comércio, os direitos humanos, a saúde, a
educação e o ambiente. No âmbito do APC, a primeira reunião do Conselho de Cooperação entre
a UE e o Iraque teve lugar em janeiro de 2014, tendo a segunda reunião sido realizada em 18 de
outubro de 2016. Para o período de 2014-2020, a Comissão comprometeu-se a atribuir ao Iraque
75 milhões de euros a favor da cooperação nos domínios dos direitos humanos e do Estado de
direito, da educação e da energia sustentável. Em janeiro de 2010, a UE e o Iraque assinaram
um Memorando de Entendimento sobre a cooperação em matéria de energia. O Memorando
prevê a cooperação nos domínios da segurança do aprovisionamento energético, das energias
renováveis e da eficiência energética.
A UE apoia os esforços da coligação mundial para combater o autodenominado Estado Islâmico
(EI) (ou Daech) na Síria e no Iraque. Além disso, apoia a unidade, soberania e integridade
territorial do Iraque e considera que a inclusão política e a reconciliação nacional são essenciais
para derrotar o EI. Dada a deterioração da situação humanitária e de segurança no Iraque, a
Comissão aumentou a sua ajuda humanitária ao país, que ascendeu a 159 milhões de euros
em 2016 e a 72,5 milhões de euros em 2017, até à presente data. Desde 2015, a Comissão
disponibilizou mais de 340 milhões de euros em ajuda humanitária e possibilitou a realização
operações de salvamento em todo o país.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Desde o início da sua atual legislatura, o Parlamento já aprovou várias resoluções sobre a
situação no Iraque, nomeadamente sobre a ofensiva perpetrada pelo EI, a violência sectária,
a perseguição de minorias, a situação no Norte do Iraque/Mossul, as valas comuns e a
exportação de armas. A Delegação do Parlamento para as Relações com o Iraque realiza reuniões

[3]Textos Aprovados, P8_TA(2015)0270.
[4]Textos Aprovados, P8_TA(2016)0066.
[5]Textos Aprovados, P8_TA(2017)0273.
[6]Textos Aprovados, 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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interparlamentares com o Conselho de Representantes do Iraque. Em 2016, o Prémio Sakharov
do Parlamento Europeu foi atribuído a Nadia Murad Basee Taha e Lamya Haji Bashar, que
sobreviveram à escravatura sexual sob o jugo do Estado Islâmico (EI) no Iraque e se tornaram
porta-vozes das mulheres vítimas da campanha de violência sexual do EI. As duas laureadas
defendem publicamente a Comunidade Yazidi no Iraque, uma minoria religiosa que foi objeto
de uma campanha de genocídio levada a cabo por militantes do EI.

4. IRÃO

A UE partilha as preocupações da comunidade internacional relativamente ao programa nuclear
do Irão e tem (através da VP/AR) apoiado e coordenado o grupo E3+3 (França, Alemanha,
Reino Unido, China, Rússia e EUA) nas suas longas negociações com o Irão. Um Plano de
Ação Conjunto Global (PACG) foi finalmente acordado em Viena, em 14 de julho de 2015,
no qual o Irão renuncia formalmente à utilização militar da energia nuclear e concorda em
proceder a transformações significativas em termos de infraestruturas de modo a utilizar as
suas instalações nucleares apenas para fins civis. Também aceita várias limitações significativas
relativamente ao enriquecimento de urânio e plutónio durante o período de implementação das
principais disposições do acordo (10-15 anos). Algumas outras disposições deverão ter uma
duração de 25 anos, como é o caso da supervisão da produção de concentrado de urânio («bolo
amarelo») pelo Irão. Procedeu-se à criação de um robusto sistema de inspeção e supervisão por
parte da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA). As sanções relacionadas com a
questão nuclear impostas em 16 de janeiro de 2016 pela ONU, pelos EUA e pela UE foram
levantadas quando se demonstrou que o Irão estava a cumprir as suas obrigações, mas podem
voltar a ser impostas («snap-back») se o Irão não cumprir as suas obrigações no âmbito do
PACG. Os testes de mísseis balísticos e de cruzeiro levados repetidamente a cabo pelo Irão,
embora tecnicamente não constituam uma violação do PACG, causam alarme dentro e fora
da UE. Apesar das crescentes críticas tecidas pela Casa Branca ao PACG, a AIEA confirmou
regularmente que o Irão cumpre as suas disposições, tendo a UE manifestado o seu firme
empenho na sua aplicação. As sanções da UE relativas à situação dos direitos humanos no Irão
e o apoio deste ao terrorismo não são abrangidas pelo PACG e continuam em vigor.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Nas suas resoluções, o Parlamento manifesta um apoio determinado aos esforços para encontrar
uma solução diplomática para a questão nuclear iraniana e prosseguir a abordagem de duas-
vertentes da UE (sanções associadas a negociações diplomáticas). O Parlamento saudou o
PACG e tem sempre frisado que a questão nuclear não deve desviar a atenção da comunidade
internacional do problema das violações dos direitos humanos no Irão.
Em 2012, o Parlamento atribuiu o Prémio Sakharov a dois iranianos — o advogado Nasrin
Sotoudeh e o realizador de cinema Jafar Panahi
A Delegação do Parlamento para as Relações com o Irão acompanha de perto os acontecimentos
no país, incluindo a eventual contribuição do Irão para a estabilidade do Médio Oriente. Em
25 de outubro de 2016, o Parlamento aprovou uma resolução equilibrada sobre a estratégia da
UE relativamente ao Irão após o acordo nuclear, pretendendo reintroduzir o Irão na economia
mundial, mas manifestando a sua preocupação pela falta de respeito pelos direitos humanos.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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