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GOLFSTATERNE, IRAN, IRAK OG YEMEN

EU har indgået samarbejdsaftaler med Golfstaternes Samarbejdsråd (en regional
organisation, der omfatter Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman,
Qatar og Saudi-Arabien) og med Yemen samt en partnerskabs- og samarbejdsaftale
med Irak. EU har på nuværende tidspunkt ingen aftalemæssige forbindelser med
Iran, og der er ikke nogen EU-delegation i Teheran. De nuværende forbindelser
mellem EU og Iran er baseret på bevarelsen af den fælles omfattende handlingsplan
(JCPOA — atomaftalen med Iran), der blev undertegnet i Wien i juli 2015.

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (Unionens optræden udadtil)

— Artikel 206-207 (handel) og 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde

A. Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC)
Golfstaternes Samarbejdsråd blev oprettet i maj 1981. I dag fungerer gruppen — der
stadig består af de oprindelige medlemmer, nemlig Bahrain, De Forenede Arabiske
Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien — som den vigtigste kanal for EU's
forbindelser med de seks lande. EU og GCC har ved flere lejligheder indtaget fælles
holdninger til problemer i Mellemøsten.
De olierige golfstater gennemgår betydelige socioøkonomiske og politiske ændringer,
selv om fremskridtene med hensyn til reformer ikke er ens. De arabiske opstandes
indvirkning på monarkierne i Golfområdet er blevet neddæmpet ved hjælp af
forebyggende politikker — tilskud og en udvidelse af beskæftigelsen i den offentlige
sektor — og gennem undertrykkende foranstaltninger, især i Bahrain og i Saudi-
Arabiens østlige provins. GCC-landene har hele tiden spillet en aktiv rolle i
Mellemøstens diplomati, nogle gange i indbyrdes konkurrence med hinanden. Dette
har bidraget til den aktuelle diplomatiske krise mellem Qatar og nogle af de andre
GCC-lande, som beskylder Qatar for at støtte terrorhandlinger og sekteriske grupper
(herunder Det Muslimske Broderskab), finansiere grupper med tilknytning til Iran,
krænke sine naboers suverænitet og opildne til politisk uenighed i nabolandene.
Skønt EU håber på at udvikle sine politiske forbindelser med regionen, herunder
gennem menneskerettighedsdialoger, har forbindelserne mellem EU og GCC i vid
udstrækning været karakteriseret af økonomiske og handelsmæssige bånd. Omfanget
af handlen mellem de to parter er steget støt i årenes løb, og EU har registreret et
betydeligt handelsoverskud.
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EU og GCC undertegnede en samarbejdsaftale i 1988. Aftalen sigter mod at styrke
stabiliteten i en region af strategisk betydning, lette de politiske og økonomiske
forbindelser, udvide det økonomiske og tekniske samarbejde og uddybe samarbejdet
om energi, industri, handel og tjenesteydelser, landbrug, fiskeri, investeringer,
videnskab, teknologi og miljø. Aftalen fastsætter årlige møder i Det Fælles Råd EU-
GCC og ministermøder samt fælles samarbejdsudvalg på højt embedsmandsplan. Den
indeholder ingen bestemmelser om et parlamentarisk organ. I april 2016 besluttede Det
Blandede Samarbejdsudvalg EU-GCC at indlede en mere struktureret uformel dialog
om handel og investering. Denne blev i juli 2016 fulgt op af et møde i Det Fælles Råd
EU-GCC og et ministermøde. Den diplomatiske krise, der brød ud i juni 2017 mellem
Qatar og de andre Golfstater, har forhindret indkaldelsen af nye møder.
EU og GCC enedes om et fælles handlingsprogram for 2010-2013, der fastlagde
en køreplan for tættere samarbejde på områder som f.eks. informations- og
kommunikationsteknologi, nuklear sikkerhed, ren energi, forskning og økonomisk
dialog. Forlængelsen af dette program er imidlertid blevet forsinket, først og fremmest
på grund af manglende fremskridt på handelsområdet. Der blev indledt forhandlinger
om en frihandelsaftale i 1990, men de har ligget stille siden 2008, og der er
stadig uenighed om spørgsmålet om eksporttold. Siden den 1. januar 2007 har
midler fra partnerskabsinstrumentet (og dets forgænger: instrumentet til finansiering
af samarbejdet med industrialiserede og andre høj-indkomstlande og -territorier)
været til rådighed til finansiering af foranstaltninger til gennemførelse af EU-GCC-
samarbejdsaftalen. GCC-landene nyder også godt af Erasmus Mundus-programmet.
Europa-Parlamentets rolle
Parlamentet vedtog den 24. marts 2011[1] en beslutning om EU's forbindelser
med GCC, hvori det opfordrede til et strategisk partnerskab med GCC og dets
medlemsstater. Denne holdning blev fastholdt i Europa-Parlamentets beslutning af
9. juli 2015 om de sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og
udsigterne til politisk stabilitet[2].
Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø afholder
regelmæssige interparlamentariske møder med de rådgivende råd i regionen og
overvåger udviklingen i forbindelserne mellem EU og GCC.
Parlamentet har de seneste år vedtaget beslutninger, der udtrykker konkrete
betænkeligheder med hensyn til menneskerettighedssituationen i visse GCC-lande,
bl.a. Saudi-Arabien[3] og Bahrain[4], og genoptagelsen af dødsstraf i Kuwait og
Bahrain[5]. Efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat
i Istanbul vedtog Parlamentet en beslutning[6], hvori det fordømte mordet og opfordrede
til en international, uafhængig og upartisk undersøgelse af hans forsvinden og det

[1]EUT C 247 E, 17.8.2012, s. 1.
[2]EUT C 265, 11.8.2017, s. 98.
[3]EUT C 449, 23.12.2020, s. 133; EUT C 76, 9.3.2020, s. 142; og EUT C 310 af 25.8.2016, s. 29.
[4]EUT C 101, 16.3.2018, s. 130; EUT C 35 af 31.1.2018, s. 42, EUT C 265, 11.8.2017, s. 151; og EUT C 316 af 30.8.2016,
s. 178.
[5]EUT C 252, 18.7.2018, s. 192.
[6]EUT C 345, 16.10.2020, s. 67.
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udenretslige drab på ham og opfordrede indtrængende de saudiarabiske myndigheder
til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere.
Parlamentet har flere gange opfordret til en EU-våbenembargo mod Saudi-Arabien
i betragtning af de alvorlige påstande om Saudi-Arabiens overtrædelser af den
humanitære folkeret i Yemen[7].
Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed blev i 2015 tildelt den saudiarabiske blogger
Raif Badawi.
B. Yemen
Forbindelserne mellem EU og Yemen er baseret på samarbejdsaftalen fra 1997, som
dækker handel, udviklingssamarbejde, kultur, kommunikation og information, miljø og
forvaltning af naturressourcer samt politisk dialog. I marts 2015 indledte en international
militærkoalition ledet af Saudi-Arabien en kampagne mod oprørere, der havde fordrevet
den siddende præsident. EU støtter den FN-ledede mægling med henblik på at finde
en politisk løsning på konflikten.
Den 18. februar 2019 vedtog Rådet for Den Europæiske Union konklusioner
vedrørende Yemen, hvori det bekræftede sit engagement i Yemens enhed,
suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet. EU støtter Stockholmaftalen, som
blev indgået mellem repræsentanter for de yemenitiske parter i FN-regi i december
2018, og den FN-ledede politiske proces med henblik på at bringe konflikten til ophør
og fremme en forbedret situation i regionen.
EU har intensiveret sin bistand for at håndtere den dramatiske situation i landet, hvor
mere end 80 % af befolkningen har behov for humanitær bistand. EU har siden 2015
bevilget i alt 554 mio. EUR i humanitær bistand til Yemen. Dette er i tillæg til de 318
mio. EUR i langsigtet bistand, som EU hidtil har ydet. EU's samlede bidrag til Yemen
på alle støtteområder har været på over 1 mia. EUR siden 2015. Efterhånden som
bekymringerne i forbindelse med covid-19-udbruddet i det krigsramte land er vokset,
har EU også finansieret nødforanstaltninger med henblik på at mindske pandemiens
virkninger i Yemen med i alt 70 mio. EUR (9. september 2020).
EU's delegation i Republikken Yemen opererer i øjeblikket fra Amman, Jordan.
Europa-Parlamentets rolle
Parlamentet har vedtaget beslutninger om Yemen den 9. juli 2015, den 25. februar
2016, den 15. juni 2017, den 30. november 2017 og den 4. oktober 2018[8], hvori
det har givet udtryk for alvorlig bekymring over den alarmerende humanitære og
sikkerhedsmæssige situation og opfordret til reel gennemførelse af en våbenhvile. Den
13. september 2017 vedtog Parlamentet en beslutning om våbeneksport[9], hvori det
beklagede, at militærteknologi, som er eksporteret af medlemsstaterne, blev anvendt
i konflikten i Yemen.
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø er ansvarlig for
forbindelserne med Yemen og for at overvåge situationen i landet.

[7]EUT C 363, 28.10.2020, s. 36; EUT C 337 af 20.9.2018, s. 63.
[8]EUT C 265, 11.8.2017, s. 93; EUT C 35 af 31.1.2018, s. 142, EUT C 331, 18.9.2018, s. 146; EUT C 356, 4.10.2018, s. 104 og
EUT C 11, 13.1.2020, s. 44.
[9]EUT C 337, 20.9.2018, s. 63.
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C. Irak
EU har været en central bistandsyder til Irak siden krigen i 2003. Der blev undertegnet
en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak i maj 2012. Den skaber
en ramme for dialog og samarbejde på en række områder, herunder politiske
spørgsmål, terrorbekæmpelse, handel, menneskerettigheder, sundhed, uddannelse og
miljø. Inden for rammerne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen blev det første møde
nogensinde i Samarbejdsrådet EU-Irak afholdt i januar 2014, og et andet møde fandt
sted den 18. oktober 2016. Kommissionen har for perioden 2014-2020 forpligtet sig til at
støtte Irak med 75 mio. EUR til samarbejde inden for områderne menneskerettigheder
og retsstatsforhold, uddannelse og bæredygtig energi.
EU vedtog en ny strategi for Irak i januar 2018. Strategien fokuserer på fortsat at
levere humanitær bistand fra EU til det irakiske folk og fremme stabiliseringen af de
områder, som er blevet befriet fra terrorgruppen Islamisk Stat (IS), hvor 3 mio. fordrevne
irakere stadig ikke kan vende hjem. Den sigter også mod at tage fat på de mere
langsigtede reform-, genopbygnings- og forsoningsbestræbelser, som Irak er nødt til at
gå videre med for at konsolidere freden og opbygge et forenet, demokratisk land, hvor
alle borgere til fulde kan nyde godt af deres rettigheder og større velstand.
Siden 2014 har EU ydet over 1 mia. EUR til Irak, herunder 469 mio. EUR i humanitær
bistand til fordrevne irakere og syriske flygtninge i Irak. Der blev i 2020 afsat yderligere
midler til at hjælpe det lokale sundhedssystem med at håndtere covid-19-pandemien.
Europa-Parlamentets rolle
Europa-Parlamentet har de seneste år vedtaget en række beslutninger om situationen
i Irak[10], herunder om IS-offensiven, kønsbaseret vold, forfølgelse af mindretal,
situationen i det nordlige Irak/Mosul, massegrave, uddannelse, IS' ødelæggelse af
kulturelle mindesmærker samt om våbeneksport.
Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Irak afholder interparlamentariske
møder med Repræsentanternes Råd i Irak. Parlamentets Sakharovpris blev i 2016
tildelt Nadia Murad Basee Taha og Lamiya Aji Bashar, som er overlevende fra IS'
sexslaveri i Irak og er blevet talspersoner for kvinder, der er blevet udsat for IS'
kampagne med seksuel vold. De er offentlige fortalere for yazidierne i Irak, en religiøs
minoritet, der har været udsat for en folkemordslignende kampagne fra IS-krigernes
side.
D. Iran
EU's vigtigste prioritet i sine nuværende forbindelser med Iran er bevarelsen af
den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA eller atomaftalen med Iran), der blev
undertegnet i Wien i juli 2015. JCPOA er et centralt element i det internationale system
for ikke-spredning af kernevåben. Den giver beføjelser til FN's nukleare vagthund, Den
Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), som udfører de strengeste inspektioner
i forbindelse med ikke-spredning af kernevåben. IAEA påtager sig det fulde ansvar for

[10]EUT C 310, 25.8.2016, s. 35; EUT C 224 af 21.6.2016, s. 25, EUT C 234 af 28.6.2016, s. 25, EUT C 334 af 19.9.2018, s.
69, EUT C 289 af 9.8.2016, s. 46, EUT C 35 af 31.1.2018, s. 77, EUT C 316 af 30.8.2016, s. 113, EUT C 215 af 19.6.2018,
s. 194, EUT C 238, 6.7.2018, s. 117; EUT C 366 af 27.10.2017, s. 151, EUT C 346 af 21.9.2016, s. 55 og EUT C 337 af
20.9.2018, s. 63.
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at overvåge, om Iran fortsat overholder JCPOA's forpligtelser. Til gengæld for Irans
tilsagn genintegrerer JCPOA Iran i det globale system.
USA's tilbagetrækning fra JCPOA i 2018 og dets vedtagelse af en politik med maksimalt
pres har fået Iran til at nedskalere sine forpligtelser i henhold til aftalen, som indfører
en omfattende og streng ordning for inspektioner og overvågning, der skal udføres af
IAEA. EU arbejder sammen med E3 (Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige),
Rusland og Kina på at bevare JCPOA og dermed Irans forpligtelser.
I overensstemmelse med JCPOA udløb våbenembargoen mod Iran den 18. oktober
2020. EU udtrykte forbehold over for udløbet af embargoen, men afviste USA's
trussel om at genindføre alle FN-sanktioner ("snapback"). EU vil opretholde sin egen
våbenembargo indtil 2023. EU's sanktioner er ikke relateret til JCPOA og er knyttet
til krænkelser af menneskerettighederne, fjendtlige aktiviteter mod EU og affyring af
ballistiske missiler og krydsermissiler.
Den iranske befolkning har hidtil ikke set de økonomiske fordele, som en lempelse
af sanktionerne kunne have medført, hvis de skal kunne respektere JCPOA. EU's
instrument til fremme af handelen med Iran, INSTEX, har ikke været i stand til at
kompensere for de barske konsekvenser af USA's sanktioner, som er blevet yderligere
forværret af covid-19-udbruddet, hvilket har styrket tilhængerne af en hård kurs.
E3 har holdt møder siden april 2021, eftersom Iran og USA nægter at tale sammen
direkte. JCPOA-forhandlingerne i Wien blev afbrudt efter valget af Ebrahim Raisi ved
præsidentvalget i juni 2021. I juli 2021 advarede IAEA om, at Teheran havde til hensigt
at anvende uran med en berigelse på op til 20 % U-235 til fremstilling af brændsel til
Teherans forskningsreaktor.
Da Iran ikke er medlem af Verdenshandelsorganisationen, og der ikke findes nogen
bilateral aftale mellem EU og Iran, er handelen mellem de to underlagt EU's generelle
importordning. EU er Irans næststørste handelspartner og tegnede sig for 12,3 % af
landets samlede varehandel i 2020. Før den nuværende sanktionsordning var EU Irans
største handelspartner.
I 2020 afsatte EU 20 mio. EUR i humanitær bistand til Iran som en covid-19-
hjælpeforanstaltning. I juli 2021 afsatte EU yderligere 15 mio. EUR til de mest sårbare
grupper i Iran, hvilket bragte EU's samlede humanitære støtte til Iran siden 2016 op
på over 76 mio. EUR.
Der blev afholdt valg til Majlis (Repræsentanternes Råd) den 21. februar 2020.
Tilhængerne af en hård kurs vandt valget, og den alvorlige økonomiske situation i Iran
og manglen på udbytte fra JCPOA fik indflydelse på præsidentvalget, der fandt sted
den 18. juni 2021, og som blev vundet af Ebrahim Raisi, en konservativ religiøs leder
og tidligere leder af retsvæsenet. Den nuværende regering, som det iranske parlament
godkendte i slutningen af august 2021, omfatter en række ministre, der er omfattet af
internationale sanktioner.
EU er fortsat fuldt engageret i JCPOA og spiller stadig en vigtig rolle med hensyn til
at forbinde alle parter og tilskynde dem til at overholde aftalen. NF/HR var vært for et
møde i oktober 2021 for at drøfte genoptagelsen af Wien-forhandlingerne med Iran.
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Som reaktion på EU's faste standpunkt på menneskerettighedsområdet meddelte
Iran i april 2021, at alle menneskerettighedsforhandlinger og samarbejde med EU
på områderne terrorisme, narkotika og flygtninge ville blive suspenderet. I januar
2022 idømte en iransk domstol den iranske menneskerettighedsforkæmper Narges
Mohammadi otte års fængsel med 70 piskeslag. I januar 2022 opfordrede EU efter
denne sag Iran til at overholde folkeretten.
De igangværende forhandlinger i Wien, der er baseret på USA's tilbagevenden til
JCPOA og Irans tilbagevenden til sine forpligtelser i henhold til atomaftalen, som har
været i gang i flere måneder, er blevet besværliggjort på grund af spændinger med
Vesten - og navnlig USA - efter den russiske invasion af Ukraine i februar 2022. I
september 2022 syntes forhandlingerne at have nået et dødvande.
Europa-Parlamentets rolle
Europa-Parlamentet har været stærkt involveret i forbindelserne med Iran.
Delegationen for Forbindelserne med Iran (D-IR) blev oprettet i 2004 for at have
en direkte kanal til interparlamentariske møder med Majlis. Siden 2015 har D-
IR spillet en afgørende rolle i JCPOA og med hensyn til at bringe EU og Iran
sammen. Der har været afholdt syv interparlamentariske møder siden 2005, hvoraf
det sidste blev afholdt i Bruxelles i september 2018. Europa-Parlamentet har altid
støttet EU's engagement i en diplomatisk løsning på Irans atomprogram. Selv om
Europa-Parlamentet er en stærk fortaler for den fælles omfattende handlingsplan
og EU's nylige forbindelser med Iran, overvåger det aktivt situationen for politiske
modstandere, religiøse mindretal, menneskerettighedsforkæmpere, kvinder og LGTBI-
samfundet i Iran. Desuden modsætter det sig kraftigt dødsstraf, tortur, vilkårlige
retssager, politibrutalitet og tilbageholdelse af politiske modstandere.
Europa-Parlamentet beklager dybt, at Mahsa Amini, en ung kurdisk kvinde, der døde i
politiets varetægt den 16. september 2022 efter at være blevet arresteret for angiveligt
ikke at have båret sin hijab korrekt. Optøjer og protester fandt sted i hele landet,
hvilket resulterede i mindst 50 rapporterede dødsfald og anholdelse af hundredvis af
demonstranter (Irans strømafbrydelser på internettet gør det vanskeligt at bekræfte
disse tal).
Europa-Parlamentets relevante tiltag og beslutninger om Iran siden 2019:
— Den 17. februar 2022: Parlamentets beslutning om dødsstraf i Iran, der gentager

EU's stærke modstand mod dødsstraf under alle omstændigheder og opfordrer
Irans regering til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af
dødsstraf;

— Den 9. august 2021: Ni MEP'er skrev i fællesskab et åbent brev og sendte det
til NF/HR om EU's beslutning om at tilslutte sig indsættelsen af den daværende
iranske præsident, Ebrahim Raisi, der tilhørte den hårde kurs. Heri gav de udtryk
for deres bekymring og beklagede, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil deltog
i indsættelsen;

— Den 8. juli 2021: Parlamentets beslutning om tilbageholdelsen af den svensk-
iranske læge Ahmadreza Djalali, i hvilken den nye iranske regering opfordredes til
at standse hans forestående henrettelse for påstået spionage;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0050_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0355_DA.html
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— Den 17. december 2020: Parlamentets beslutning om Sakharovprismodtageren
Nasrin Sotoudeh, , som var blevet fængslet for at have repræsenteret kvinder
og oppositionsaktivister, der var blevet retsforfulgt for at have fjernet deres
hovedtørklæder. Parlamentet havde vedtaget en lignende beslutning den 13.
december 2018 med krav om løsladelse;

— Den 19. december 2019: Parlamentets beslutning om den voldelige nedkæmpelse
af protesterne i Iran, efter at myndighederne havde presset brændstofpriserne i
vejret for at opveje virkningerne af USA’s økonomiske sanktioner. Adskillige civile
og sikkerhedsfolk blev dræbt. Parlamentet opfordrede myndighederne til at løslade
menneskerettighedsaktivister og fordømte Irans lukning af internettet;

— Den 19. september 2019: Parlamentets beslutning om
kvinderettighedsforkæmpere og fængsling af EU-borgere med dobbelt
statsborgerskab. Parlamentet havde vedtaget en lignende beslutning om
fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) den 31. maj 2018;

— Den 14. marts 2019: Parlamentets beslutning vedrørende
menneskerettighedsforkæmpe, journalister og samvittighedsfanger, der var blevet
tilbageholdt eller dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og til frit at deltage
i fredelige forsamlinger, da det iranske efterretningsministerium og andre styrker
slog hårdt ned på civilsamfundet.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/da
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0376_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0376_DA.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52018IP0525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019IP0112(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019IP0112(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019IP0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019IP0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019IP0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52018IP0231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0088.01.DAN&toc=OJ:C:2021:023:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0088.01.DAN&toc=OJ:C:2021:023:TOC
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