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ȚĂRILE DIN GOLF, IRANUL, IRAKUL ȘI YEMENUL

UE a încheiat acorduri de cooperare cu Consiliul de Cooperare al Golfului (o organizație
regională formată din Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe
Unite) și cu Yemen și un acord de parteneriat și cooperare cu Irakul. În prezent, UE nu are
relații contractuale cu Iran, dar recunoaște că există un mare potențial pentru aprofundarea
relațiilor cu această țară.

TEMEI JURIDIC

— Titlul V (Acțiunea externă a UE) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— articolele 206 și 207 (comerț) și articolele 216-219 (acorduri internaționale) din Tratatul
privind funcționarea UE (TFUE).

1. CONSILIUL DE COOPERARE AL GOLFULUI (CCG)

CCG a fost înființat în mai 1981. În prezent, grupul, încă format din membrii inițiali, și anume
Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, constituie principala
modalitate de legătură a UE cu cele șase țări. În numeroase ocazii, UE și CCG au adoptat poziții
comune cu privire la problemele din Orientul Mijlociu.
Bogate în resurse de petrol, care acoperă aproximativ 20% din necesitățile energetice ale UE,
statele din Golf se confruntă cu schimbări importante la nivel socioeconomic și politic, deși
reformele evoluează într-un ritm neuniform. Influența revoltelor arabe asupra monarhiilor din
Golf a fost atenuată prin politici preventive (subvenții și o creștere a numărului de locuri de
muncă din sectorul public) și prin măsuri represive, în special în Bahrain și în regiunea estică a
Arabiei Saudite. Țările membre ale CCG au continuat să joace un rol activ în cadrul diplomației
din Orientul Mijlociu, fiind câteodată în concurență unele cu altele. Acest lucru a contribuit la
actuala criză diplomatică între Qatar și alte țări membre ale CCG, care acuză Qatarul că sprijină
grupuri teroriste și sectare (inclusiv Frăția Musulmană), că finanțează grupurile asociate cu
Iranul, că încalcă suveranitatea vecinilor săi și încurajează opoziția politică în țările învecinate.
Deși UE speră să-și dezvolte relațiile politice în regiune, relațiile UE-CCG au fost definite în
mare parte de legăturile economice și comerciale. Volumul schimburilor comerciale dintre cele
două părți a crescut constant începând cu anii '80. În 2016, CCG a fost cel de-al patrulea partener
comercial al UE ca mărime, iar UE a fost principalul partener comercial al CCG.
UE și CCG au semnat un acord de cooperare în 1988. Acordul vizează consolidarea
stabilității într-o regiune importantă din punct de vedere strategic, facilitarea relațiilor politice și
economice, extinderea cooperării economice și tehnice și aprofundarea cooperării în domeniile
energiei, industriei, comerțului și serviciilor, agriculturii, pescuitului, investițiilor, științei,
tehnologiei și mediului. Acordul prevede organizarea anuală de consilii sau reuniuni ministeriale
comune, precum și înființarea de comitete mixte de cooperare la nivel de înalți funcționari.
În aprilie 2016, Comitetului mixt de cooperare UE-CCG a convenit stabilirea unui dialog
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informal mai structurat privind comerțul și investițiile. Cea mai recentă sesiune a consiliului
comun și a reuniunii ministeriale UE-CCG a avut loc în iulie 2016 la Bruxelles. Acordul nu
prevede instituirea unui organ parlamentar.
UE și CCG au convenit asupra Programului comun de acțiune pentru perioada 2010-2013,
care stabilește o foaie de parcurs pentru o cooperare mai strânsă cu privire la aspecte precum
tehnologia informației și a comunicațiilor, securitatea nucleară, energia curată, cercetarea și
dialogul economic. Cu toate acestea, reînnoirea programului a fost amânată, în special din cauza
lipsei de progrese în ceea ce privește aspectele legate de schimburile comerciale. Negocierile
cu privire la un acord de liber schimb au început în 1990, însă din 2008 au ajuns la un blocaj,
problema taxelor la export fiind în continuare o sursă de neînțelegeri. De la 1 ianuarie 2007,
fondurile din cadrul Instrumentului de parteneriat (și al predecesorului său, Instrumentul pentru
cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate (ITI)) au fost
disponibile pentru finanțarea măsurilor destinate punerii în aplicare a Acordului de cooperare
UE-CCG. Statele membre ale CCG beneficiază, de asemenea, de programul Erasmus Mundus.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a adoptat la 24 martie 2011 o rezoluție referitoare la relațiile Uniunii Europene
cu CCG, solicitând un parteneriat strategic cu CCG și statele sale membre. Această poziție a
fost reluată în Rezoluția Parlamentului din 9 iulie 2015 referitoare la provocările de securitate
în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică[1].
Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Peninsula Arabică organizează reuniuni
interparlamentare regulate cu consiliile consultative din regiune și supraveghează evoluția
relațiilor dintre UE și CCG. Subcomisia Parlamentului pentru drepturile omului, de asemenea,
monitorizează îndeaproape situația din țările din Golf.
În cursul actualei legislaturi, Parlamentul a adoptat rezoluții în care exprimă preocupări
specifice cu privire la situația drepturilor omului în unele țări membre ale CCG, inclusiv în
Arabia Saudită și Bahrain și reluarea practicii pedepsei cu moartea în Kuwait și Bahrain. De
asemenea, Parlamentul a solicitat o mai mare cooperare cu Consiliul de Cooperare al Golfului
în gestionarea migrației. La 13 septembrie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind
exporturile de arme[2], care menționează în mod explicit că aceasta consideră că exporturile
de arme către Arabia Saudită nu sunt conforme cu cel puțin unul dintre criteriile prevăzute
în Poziția comună 2008/944/CFSP a UE de definire a normelor comune care reglementează
controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar. Premiul Saharov al Parlamentului
European pentru libertatea de gândire în 2015 a fost acordat bloggerului saudit, Raif Badawi.

2. YEMEN

Relațiile UE-Yemen se bazează pe Acordul de cooperare din 1997, care include domenii precum
schimburile comerciale, cooperarea pentru dezvoltare, cultura, comunicațiile și informațiile,
mediul înconjurător și gestionarea resurselor naturale și dialogul politic. În martie 2015, o
coaliție militară internațională condusă de Arabia Saudită a lansat o campanie împotriva
rebelilor care l-au înlăturat de la putere pe președintele în exercițiu. UE sprijină procesul de
mediere condus de Organizația Națiunilor Unite în vederea găsirii unei soluții politice pentru
acest conflict. Uniunea și-a intensificat asistența pentru încercarea de soluționare a situației
dramatice din această țară în care peste 82% din populație are nevoie de asistență umanitară.
UE s-a angajat să plătească în total suma de 171 milioane EUR în ajutor umanitar către

[1]JO C 265, 11.8.2017, p. 98,
[2]Texte adoptate, P8_TA(2017)0344.



Fişe tehnice UE - 2017 3

Yemen începând cu 2015. Aceasta pe lângă cele 440 de milioane EUR alocate cooperării
pentru dezvoltare cu Yemen în cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2016-2020.
Începând din februarie 2015, delegația UE în Republica Yemen și-a desfășurat activitatea la
sediul central de la Bruxelles.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a adoptat rezoluții referitoare la Yemen în iulie 2015[3] și februarie 2016[4] și iunie
2017[5] exprimându-și îngrijorările serioase cu privire la situația alarmantă umanitară și a
securității și solicitând punerea efectivă în aplicare a unui acord de încetare a focului. La
13 septembrie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind exporturile de arme[6], care
deplânge faptul că tehnologia militară exportate de către statele membre este utilizată în
conflictul din Yemen. Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Peninsula Arabică
este responsabilă de relațiile cu Yemen și de monitorizarea situației din țară.

3. IRAK

UE este unul dintre principalii furnizori de asistență în Irak de la începutul războiului din 2003.
Un acord de parteneriat și cooperare (APC) a fost semnat între UE și Irak în mai 2012. Acesta
oferă un cadru pentru dialog și cooperare cu privire la o serie de aspecte, inclusiv la aspecte
politice, combaterea terorismului, comerț, drepturile omului, sănătate, educație și mediu. În
contextul APC, prima reuniune a Consiliului de cooperare dintre UE și Irak a avut loc în ianuarie
2014, iar o a doua reuniune a avut loc la 18 octombrie 2016. Comisia s-a angajat să acorde
Irakului, în perioada 2014-2020, 75 milioane EUR pentru cooperarea în domeniile drepturilor
omului și statului de drept, educației și energiei sustenabile. În ianuarie 2010, UE și Irak au
semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei. Memorandumul
prevede cooperarea în domeniul securității aprovizionării cu energie, al energiei din surse
regenerabile și al eficienței energetice.
UE sprijină coaliția globală împotriva așa-numitului Stat islamic (IS) (sau Daesh) din Siria
și Irak. UE sprijină unitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului și consideră că
incluziunea politică și reconcilierea națională sunt esențiale pentru a înfrânge IS. Având în
vedere deteriorarea securității și situația umanitară din Irak, Comisia și-a intensificat asistența
umanitară în această țară, care se ridică la 159 de milioane EUR în 2016 și 72,5 milioane EUR
în 2017, până în prezent. Începând cu 2015, Comisia a acordat peste 340 de milioane EUR de
ajutor umanitar și a făcut posibile operațiuni de salvare pe întreg teritoriul țării.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

De la începutul actualei legislaturi, Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții referitoare la
situația din Irak, inclusiv la ofensiva IS, la violența sectară, la persecutarea minorităților,
la situația din nordul Irakului/Mosul, la gropile comune și exporturile de arme. Delegația
Parlamentului pentru relațiile cu Irak organizează reuniuni interparlamentare cu Consiliului
Reprezentanților din Irak. Premiul Saharov al Parlamentului pentru 2016 a fost atribuit Nadiei
Murad Basee Taha și Lamiyei Bashar Aji, care au supraviețuit sclaviei sexuale a Statului
Islamic (SI) în Irak și au devenit purtătoarele de cuvânt ale femeilor victime ale campaniei de

[3]Texte adoptate, P8_TA(2015)0270.
[4]Texte adoptate, P8_TA(2016)0066.
[5]Texte adoptate, P8_TA(2017)0273.
[6]Texte adoptate, 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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violență sexuală a Statului Islamic. Ele activează public în favoarea comunității yazidi din Irak,
o minoritate religioasă care a fost victimă a campaniei de genocid a militanților SI.

4. IRAN

UE a împărtășit preocupările comunității internaționale privind programul nuclear al Iranului și,
prin intermediul VP/ÎR, a sprijinit și coordonat grupul E3+3 (Franța, Germania, Regatul Unit,
China, Rusia și SUA) pe parcursul îndelungatelor sale negocieri cu Iranul. La 14 iulie 2015, s-a
convenit într-un final, la Viena, asupra unui Plan comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) în care
Iranul renunță în mod oficial la utilizarea în scopuri militare a energiei nucleare și este de acord
să realizeze modificări semnificative ale infrastructurii pentru ca amplasamentele sale nucleare
să fie utilizate exclusiv în scopuri civile. De asemenea, acceptă mai multe restricții importante
în ceea ce privește îmbogățirea uraniului și a plutoniului pe parcursul perioadei de punere în
aplicare a principalelor prevederi ale acordului (10-15 ani). Unele dintre celelalte prevederi,
precum cea privind supravegherea fabricării de către Iran a concentratului de uraniu, au o durată
de 25 de ani. Un sistem solid de controale și de monitorizare de către Agenția Internațională
pentru Energie Atomică (AIEA) a fost pus în aplicare. Sancțiunile legate de domeniul nuclear
din partea ONU, SUA și UE au fost ridicate la 16 ianuarie 2016, în momentul în care Iranul a
demonstrat că își respectă obligațiile, dar acestea pot fi impuse din nou („snap-back”) dacă Iranul
își încalcă obligațiile prevăzute de JCPOA. Testele continue de rachete balistice și de croazieră
iraniene, deși tehnic nu au încălcat JCPOA, au provocat îngrijorare în UE și dincolo de granițele
acesteia. În ciuda criticilor tot mai accentuate la adresa JCPOA formulate de Casa Albă, AIEA
a confirmat în mod regulat respectarea de către Iran a dispozițiilor sale, iar UE și-a exprimat
angajamentul ferm pentru punerea sa în aplicare. Sancțiuni ale UE privind situația drepturilor
omului în Iran și sprijinul său pentru terorism nu fac parte din JCPOA și rămân în vigoare.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În rezoluțiile sale, Parlamentul și-a exprimat sprijinul ferm pentru încercarea de a găsi o
soluție diplomatică la problema nucleară iraniană și pentru continuarea „dublei- abordări” a
UE (sancțiuni combinate cu negocieri diplomatice). Parlamentul a salutat JCPOA și a subliniat
întotdeauna că problema nucleară nu ar trebui să distragă atenția comunității internaționale de
la problema încălcării drepturilor omului în Iran.
Doi iranieni au fost laureații Premiului Saharov al Parlamentului pentru 2012 - avocatul Nasrin
Sotoudeh și regizorul Jafar Panahi.
Delegația Parlamentului pentru relațiile cu Iran urmărește îndeaproape evoluțiile din această
țară, inclusiv posibila contribuție a Iranului la stabilitate în Orientul Mijlociu. La 25 octombrie
2016, Parlamentul a aprobat o rezoluție echilibrată referitoare la strategia UE față de Iran în urma
încheierii acordului nuclear, prin care se dorește reintroducerea Iranului în economia mondială,
dar se exprimă îngrijorări cu privire la gradul scăzut de respectare a drepturilor omului de către
această țară.
Kirsten Jongberg / Fernando Garcés de los Fayos
09/2017
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