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ДЪРЖАВИТЕ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ
ЗАЛИВ, ИРАН, ИРАК И ЙЕМЕН

ЕС е сключил споразумения за сътрудничество със Съвета за сътрудничество
в Персийския залив (регионална организация, в която участват Бахрейн, Катар,
Кувейт, Обединените арабски емирства, Оман и Саудитска Арабия) и с Йемен,
както и Споразумение за партньорство и сътрудничество с Ирак. Понастоящем
ЕС няма никакви договорни отношения с Иран и в Техеран няма делегация
на ЕС. Настоящият приоритет на ЕС в отношенията с Иран е основан на
запазването на Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД, или Ядрено
споразумение с Иран), подписан във Виена през юли 2015 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V (външна дейност) от Договора за Европейския съюз;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни
споразумения) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

А. Съветът за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ)
ССПЗ беше създаден през май 1981 г. Понастоящем групата, която все още се
състои от първоначалните си членове (а именно Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман,
Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия), служи като основна
рамка за отношенията на ЕС с шестте държави. В редица случаи ЕС и ССПЗ са
заемали общи позиции по отношение на определени проблеми в Близкия изток.
Богатите на петрол държави от Персийския залив преминават през значителни
социално-икономически и политически промени, въпреки че напредъкът на
реформите е неравномерен. Въздействието на арабските революции върху
монархиите в Персийския залив беше отслабено чрез превантивни политики
— предоставяне на субсидии и увеличаване на заетостта в публичния
сектор, както и чрез репресивни мерки, най-вече в Бахрейн и в източната
провинция на Саудитска Арабия. Държавите от ССПЗ продължават да играят
активна роля в рамките на близкоизточните дипломатически отношения, като
понякога се съревновават една с друга. Това е допринесло за продължаващата
дипломатическа криза между Катар и някои други държави от ССПЗ,
които обвиняват Катар в подкрепа на терористични и на религиозни групи
(включително Мюсюлманското братство), финансирането на групи, свързани
с Иран, нарушаване на суверенитета на съседните държави и подстрекаване към
политическо инакомислие в съседните държави.
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ЕС се надява да развива политическите си отношения в региона, включително
чрез диалози по въпроси на правата на човека, но досега отношенията между ЕС
и ССПЗ се определят до голяма степен от икономическите и търговските връзки.
Обемът на търговията между двете страни непрекъснато нараства през годините,
като ЕС регистрира значителен търговски излишък.
През 1988 г. ЕС и ССПЗ подписаха споразумение за сътрудничество.
Споразумението има за цел да увеличи стабилността в този регион, който е от
стратегическо значение, да улесни политическите и икономическите отношения,
да разшири рамките на икономическото и техническото сътрудничество и да
задълбочи сътрудничеството в областта на енергетиката, промишлеността,
търговията и услугите, селското стопанство, рибарството, инвестициите, науката,
технологиите и околната среда. Споразумението предвижда ежегодни съвместни
съвети/срещи на министерско равнище, както и съвместни комитети за
сътрудничество на равнище висши служители. В него не се предвижда
парламентарен орган. През април 2016 г. Съвместният комитет за сътрудничество
между ЕС и ССПЗ постигна съгласие за започване на по-структуриран диалог по
въпросите на търговията и инвестициите. Това беше последвано през юли 2016 г.
от заседание на Съвместния съвет и на министрите на държавите от Съвета за
сътрудничество в Персийския залив и от Европейския съюз. Дипломатическата
криза, избухнала през юни 2017 г. между Катар и други държави от Персийския
залив, попречи на свикването на нови заседания.
Европейският съюз и ССПЗ постигнаха съгласие по съвместната програма
за действие за периода 2010—2013 г., в която се очертава пътната
карта за задълбочено сътрудничество в области като информационните
и комуникационните технологии, ядрената безопасност, екологично чистата
енергия, научните изследвания и икономическия диалог. Подновяването на
тази програма, обаче, беше забавено, главно поради липса на напредък
по въпросите на търговията. Преговорите за сключване на споразумение за
свободна търговия започнаха през 1990 г., но се намират в застой от 2008 г.
насам, като въпросът за износните мита продължава да бъде източник на
разногласие. От 1 януари 2007 г. насам Инструментът за партньорство (и неговият
предшественик, Инструментът за сътрудничество с индустриализирани и други
страни и територии с висок доход (I-CI), предоставя средства за финансиране на
мерки за прилагане на Споразумението за сътрудничество между ЕС и ССПЗ.
Държавите от ССПЗ са включени също в програмата „Еразъм Мундус“.
Роля на Европейския парламент
Парламентът прие на 24 март 2011 г.[1] резолюция относно отношенията
между Европейския съюз и със ССПЗ, в която се призовава за стратегическо
партньорство със ССПЗ и неговите държави членки. Тази позиция беше
потвърдена в резолюцията на Парламента от 9 юли 2015 г. относно
предизвикателствата, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и
Северна Африка, и перспективите за политическа стабилност[2].

[1]ОВ C 247 E, 17.8.2012 г., стр. 1.
[2]ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 98;
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Делегацията на Парламента за връзки с Арабския полуостров провежда редовни
междупарламентарни заседания с консултативните съвети в региона и следи
развитието на отношенията между ЕС и ССПЗ.
През последните години Парламентът прие резолюции, в които изразява
конкретни опасения относно състоянието на правата на човека в някои държави
от ССПЗ, включително Саудитска Арабия[3] и Бахрейн[4], както и възстановяването
на смъртното наказание в Кувейт и Бахрейн[5]. След убийството на журналиста
Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул Парламентът
прие резолюция[6], в която се осъжда убийството, в която се призовава за
международно, независимо и безпристрастно разследване на неговото изчезване
и извънсъдебно убийство, както и се отправя призив до саудитските органи за
незабавно и безусловно освобождаване на всички защитници на правата на
човека.
Парламентът неколкократно призова за оръжейно ембарго на ЕС срещу
Саудитска Арабия, като се имат предвид сериозните твърдения за нарушения на
международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен[7].
Наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2015 г.
беше присъдена на саудитския блогър Раиф Бадауи.
Б. Йемен
Отношенията между ЕС и Йемен се основават на Споразумението за
сътрудничество от 1997 г., което обхваща търговията, сътрудничеството
за развитие, културата, комуникациите и информацията, околната среда,
управлението на природните ресурси и политическия диалог. През март
2015 г. международна военна коалиция, водена от Саудитска Арабия, започна
военна кампания срещу бунтовниците, свалили от власт действащия президент.
ЕС подкрепя посредничеството, осъществявано от ООН, с цел намиране на
политическо решение на конфликта.
На 18 февруари 2019 г. Съветът на ЕС прие заключения относно
Йемен, с които потвърди ангажимента си по отношение на единството,
суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен. ЕС подкрепя
Споразумението от Стокхолм, постигнато между представители на страните
в Йемен под егидата на Организацията на обединените нации през декември
2018 г., и политическия процес под егидата на ООН с цел слагане на край на
конфликта и насърчаване на подобряването на регионалната среда.
ЕС увеличи подкрепата си за преодоляване на драматичното положение
в държавата, в която над 80% от населението се нуждае от хуманитарна помощ.
От 2015 г. насам ЕС се е ангажирал с предоставянето на хуманитарна помощ
за Йемен в общ размер от 554 милиона евро. Това е в допълнение към

[3]ОВ C 449, 23.12.2020 г., стр. 133; ОВ C 76, 9.3.2020 г., стр. 142 и ОВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 29.
[4]ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 130; ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 42; ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 151 и ОВ C 316, 30.8.2016 г.,
стр. 178.
[5]ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 192.
[6]ОВ C 345, 16.10.2020 г., стр. 67.
[7]ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 36; ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 63.
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дългосрочната помощ в размер на 318 милиона евро, която ЕС е предоставил до
момента. От 2015 г. насам общият принос на ЕС за Йемен във всички области на
подкрепа надхвърли 1 милиард евро. Що се отнася до избухването на епидемията
от COVID-19 в разкъсаната от войната държава, ЕС финансира и спешни мерки,
насочени към намаляване на въздействието на пандемията в Йемен, до общо
70 милиона евро (9 септември 2020 г.).
Делегацията на ЕС в Република Йемен понастоящем действа от Аман, Йордания.
Роля на Европейския парламент
Парламентът прие резолюции относно Йемен на 9 юли 2015 г., 25 февруари
2016 г., 15 юни 2017 г., 30 ноември 2017 г. и на 4 октомври 2018 г.[8], в които
изрази сериозно безпокойство във връзка с тревожната хуманитарна ситуация
и будещото тревога положение със сигурността и призова за ефективното
прилагане на споразумението за прекратяване на огъня. На 13 септември 2017 r.
Парламентът прие резолюция относно износа на оръжие[9], в която беше изразено
съжаление във връзка с факта, че военни технологии, изнасяни от държавите
членки, се използват в конфликта в Йемен.
Делегацията на Парламента за връзки с Арабския полуостров отговаря за
отношенията с Йемен и за наблюдение на положението в държавата.
В. Ирак
ЕС е основен източник на помощи за Ирак след войната от 2003 г. През май
2012 г. беше подписано Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС)
между ЕС и Ирак. То предоставя рамка за диалог и сътрудничество по редица
въпроси, включително политически въпроси, въпроси, свързани с борбата срещу
тероризма, правата на човека, здравеопазването, образованието и околната
среда. Първата среща на Съвета за сътрудничество между ЕС и Ирак в рамките
на СПС се състоя през януари 2014 г., а втората среща беше проведена
на 18 октомври 2016 г. За периода 2014—2020 г. Комисията обеща да предостави
на Ирак 75 милиона евро за сътрудничество в областта на правата на човека и
принципите на правовата държава, образованието и устойчивата енергетика.
ЕС прие нова стратегия за Ирак през януари 2018 г. Стратегията се съсредоточава
върху предоставянето на трайна хуманитарна помощ на ЕС на иракския народ
и улесняването на стабилизирането на зоните, освободени от контрола на
групата „Ислямска държава“ (Даиш), с три милиона разселени иракчани, които
все още не са в състояние да се завърнат по домовете си. Тя се стреми
също така да се обръща внимание на усилията за реформи, възстановяване
и помирение в дългосрочен план, които Ирак трябва да продължи да полага,
за да се консолидира мирът и да бъде изградена обединена, демократична
държава, в която всички граждани могат да се ползват пълноценно от своите
права в условията на повишено благосъстояние.

[8]ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 93; ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142; ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 146; ОВ C 356, 4.10.2018 г.,
стр. 104 и ОВ C 11, 13.1.2020 г., стр. 44.
[9]ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 63.
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От 2014 г. насам ЕС е предоставил над един милиард евро на Ирак, включително
469 милиона евро под формата на хуманитарна помощ за разселени иракчани и
сирийски бежанци в Ирак. През 2020 г. бяха отпуснати допълнителни средства,
за да се помогне на местната здравна система да се справи с пандемията
от COVID-19.
Роля на Европейския парламент
През последните години Парламентът прие различни резолюции относно
положението в Ирак[10], включително относно офанзивата на „Ислямска държава“,
относно основаното на пола насилие, преследването на малцинствата, относно
положението в Северен Ирак/Мосул, относно масовите гробове, относно
образованието, относно разрушаването на исторически обекти от „Ислямска
държава“ и относно износа на оръжие.
Делегацията на Парламента за връзки с Ирак провежда междупарламентарни
заседания със Съвета на представителите на Ирак. Наградата на Парламента
„Сахаров“ за 2016 г. беше присъдена на Надя Мурад Баси Таха и Ламия Ажи
Башар, които оцеляват след сексуално робство при „Ислямска държава“ (ИДИЛ)
в Ирак и стават говорители на жените, станали жертви на кампанията на ИДИЛ
за сексуално насилие. Те се застъпват публично за язидската общност в Ирак —
религиозно малцинство, подложено на геноцид от страна на бойците на ИД.
Г. Иран
Основният приоритет на ЕС в настоящите отношения с Иран е запазването на
Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД, или ядрено споразумение
с Иран), подписан във Виена през юли 2015 г. СВПД е ключов компонент на
международната система за неразпространение на ядреното оръжие. Той дава
правомощия на ядрения пазител на ООН — Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ), която извършва най-строги проверки в историята на
неразпространението на ядрени оръжия. МААЕ поема пълна отговорност за
наблюдението на това дали Иран продължава да се придържа към възложените
задължения на СВПД. В замяна на ангажиментите на Иран СВПД реинтегрира
Иран в световната система.
Оттеглянето на САЩ от СВПД през 2018 г. и приемането от страна на САЩ
на политика на максимален натиск подтикнаха Иран да намали ангажиментите
си по споразумението, с което се установява всеобхватна и строга система за
инспекции и наблюдение, която следва да се извършва от МААЕ. ЕС, заедно
с Е3 (Германия, Франция и Обединеното кралство), Русия и Китай, работят за
запазване на СВПД, а оттам и на ангажиментите на Иран.
В съответствие с разпоредбите на СВПД оръжейното ембарго върху Иран изтече
на 18 октомври 2020 г. Въпреки че ЕС изрази резерви относно изтичането на срока
на ембаргото, той отхвърли заплахата на администрацията на САЩ да възстанови
всички санкции на ООН (т.нар. „възстановяване на предишното положение“).

[10]ОВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 35; ОВ C 224, 21.6.2016 г., стр. 25; ОВ C 234, 28.6.2016 г., стр. 25; ОВ C 334, 19.9.2018 г.,
стр. 69; ОВ C 289, 9.8.2016 г., стр. 46; ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 77; ОВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 113; ОВ C 215,
19.6.2018 г., стр. 194; ОВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 117; ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 151; ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 55 и
ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 63.
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ЕС ще запази собственото си оръжейно ембарго до 2023 г. Санкциите на ЕС не са
свързани със СВПД, а са свързани с нарушения на правата на човека, враждебни
действия срещу ЕС и изстрелването на балистични и крилати ракети.
До момента иранското население не е видяло икономическите ползи, които
евентуално би донесло облекчаването на санкциите в замяна на спазването
на СВПД. Инструментът на ЕС за улесняване на търговията с Иран, INSTEX, не
успя да компенсира суровото въздействие на санкциите на САЩ, които сега бяха
допълнително изострени от избухването на епидемията от COVID-19, като по този
начин затвърдиха позицията на твърдолинейните политици.
Членовете на Е3 провеждат срещи от април 2021 г. насам, тъй като Иран и САЩ
отказват да говорят пряко. Преговорите по СВПД във Виена бяха прекъснати след
избирането на Ебрахим Райси за президент през юни 2021 г. През юли 2021 г.
МААЕ предупреди, че Техеран възнамерява да използва уран, обогатен до 20%
U-235, при производството на гориво за изследователския реактор в Техеран.
Тъй като Иран не е член на Световната търговска организация и няма двустранно
споразумение между ЕС и Иран, търговията между двете страни е предмет на
общия режим на ЕС за внос. ЕС е вторият по големина търговски партньор на
Иран, който представлява 12,3% от общата търговия със стоки през 2020 г. Преди
настоящия режим на санкции ЕС беше най-големият търговски партньор на Иран.
През 2020 г. ЕС отпусна хуманитарна помощ на Иран в размер на 20 милиона
евро като хуманитарна мярка за COVID-19. През юли 2021 г. ЕС отпусна още
15 милиона евро на най-уязвимите групи в Иран, с което общата хуманитарна
подкрепа на ЕС за Иран от 2016 г. насам достигна 76 милиона евро.
На 21 февруари 2020 г. се проведоха парламентарни избори за Меджлиса
(Съвета на представителите). Поддръжниците на твърдата линия спечелиха
изборите и бедственото икономическо положение в Иран и липсата на дивиденти,
произтичащи от СВПД, се отразиха на президентските избори, проведени
на 18 юни 2021 г., които бяха спечелени от Ебрахим Раиси, консервативен
духовник и бивш ръководител на съдебната власт. Текущият кабинет, одобрен от
иранския парламент в края на август 2021 г., включва редица министри, на които
са наложени международни санкции.
ЕС остава изцяло ангажиран със СВПД и продължава да играе важна роля за
свързването на всички страни и насърчаването им да спазват споразумението.
През октомври 2021 г. ЗП/ВП беше домакин на среща за обсъждане с Иран на
завръщането на преговорите във Виена.
През април 2021 г., в отговор на твърдата позиция на ЕС относно правата на
човека, Иран обяви прекратяването на всички преговори по правата на човека
и сътрудничеството с ЕС в областта на тероризма, наркотиците и бежанците.
През януари 2022 г. ирански съд осъди иранския защитник на правата на човека
Наргес Мохамади на осем години затвор със 70 удара с камшик. През януари
2022 г. след този случай ЕС призова Иран да спазва международното право.
Текущите преговори във Виена, основани на завръщането на САЩ в СВПД и
връщането на Иран към ангажиментите му по ядреното споразумение, които
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продължават от месеци, се забавиха поради напрежението със Запада, и по-
специално със САЩ, след руското нашествие в Украйна през февруари 2022 г.
До септември 2022 г. преговорите изглежда достигнаха застой.
Роля на Европейския парламент
Европейският парламент участва активно в отношенията с Иран. Делегацията
за връзки с Иран (D-IR) беше създадена през 2004 г., за да има пряка
връзка с Меджлиса. От 2015 г. насам D-IR играе решаваща роля в СВПД
и в сближаването на ЕС и Иран. От 2005 г. насам са проведени седем
междупарламентарни заседания, като последните се проведоха в Брюксел
през септември 2018 г. Европейският парламент винаги е подкрепял ангажимента
на ЕС за дипломатическо решение на иранската ядрена програма. Въпреки че
е силен застъпник на СВПД и неотдавнашните отношения на ЕС с Иран,
Европейският парламент активно следи положението по отношение на
политическите опоненти, религиозните малцинства, защитниците на правата
на човека, жените и общността на ЛГБТИ в Иран. Освен това той твърдо се
противопоставя на смъртното наказание, изтезанията, произволните съдебни
процеси, полицейското насилие и задържането на политически опоненти.
Европейският парламент изразява дълбоко съжаление във връзка със смъртта
на Махса Амини, млада кюрдска жена, починала по време на полицейско
задържане на 16 септември 2022 г., след като е арестувана за предполагаемо
неправилно носене на хиджаб. В цялата страна се проведоха размирици и
протести, в резултат на които бяха докладвани най-малко 50 смъртни случая и
арести на стотици протестиращи (иранските интернет прекъсвания затрудняват
потвърждаването на тези данни).
Съответните действия и резолюции на Европейския парламент относно Иран
от 2019 г. насам:
— 17 февруари 2022 г.: Резолюция на Парламента относно смъртното

наказание в Иран, в която се потвърждава категоричното противопоставяне
на ЕС на смъртното наказание при всички обстоятелства и се призовава
правителството на Иран да въведе незабавен мораториум върху прилагането
на смъртното наказание;

— 9 август 2021 г.: Деветима членове на ЕП написаха съвместно отворено
писмо и го изпратиха до ЗП/ВП относно решението на ЕС да се присъедини
към встъпването в длъжност на новия ирански президент на твърдата
линия Ебрахим Раиси, като изразиха своята загриженост и съжаление,
че Европейската служба за външна дейност е присъствала на встъпването
в длъжност;

— 8 юли 2021 г.: Резолюция на Парламента относно задържането на лекаря
от шведски и ирански произход Ахмадреза Джалали, като призовава новата
иранска администрация да спре предстоящата му екзекуция за предполагаем
шпионаж;

— 17 декември 2020 г.: Резолюция на Парламента относно случая на
носителката на наградата „Сахаров“ Насрин Сотуде, адвокат и активист
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в областта на правата на човека, лишен от свобода за представляване на
жени и опозиционни активисти, които са били преследвани заради свалянето
на забрадките им. Парламентът прие подобна резолюция на 13 декември
2018 г. с искане за нейното освобождаване;

— 19 декември 2019 г.: Резолюция на Парламента относно насилственото
потушаване на протестите в Иран, след като властите промениха цените
на горивата, за да компенсират последиците от санкциите на САЩ върху
икономиката. Убити бяха няколко цивилни лица и служители по сигурността.
Парламентът призова органите да освободят активисти в областта на
правата на човека и осъди блокирането на интернет от Иран;

— 19 септември 2019 г.: Резолюция на Парламента относно защитниците на
правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство, едното
от които е на ЕС. Парламентът беше приел подобна резолюция относно
лишаването от свобода на граждани на ЕС и Иран с двойно гражданство
на 31 май 2018 г.;

— 14 март 2019 г.: Резолюция на Парламента относно случая на защитници
на правата на човека, журналисти и лица, лишени от свобода заради
убежденията си, които са били задържани или осъдени за упражняване на
правото си на свобода на изразяване на мнение и на мирни събрания, когато
иранското министерство на разузнаването и други сили наложиха строги
репресии срещу гражданското общество.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:52018IP0525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019IP0112(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019IP0112(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019IP0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019IP0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019IP0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018IP0231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0088.01.ENG&toc=OJ:C:2021:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0088.01.ENG&toc=OJ:C:2021:023:TOC

	Държавите от Персийския залив, Иран, Ирак и Йемен
	Правно основание


