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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 não há uma Delegação da UE em Teerão. As relações atuais da UE
com o Irão baseiam-se na preservação do Plano de Ação Conjunto Global (PACG,
ou acordo nuclear com o Irão), assinado em Viena, em julho de 2015.

BASE JURÍDICA

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

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

A. Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)
O CCG foi instituído em maio de 1981. Hoje, o grupo, ainda constituído pelos membros
originais (designadamente Barém, Koweit, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados
Árabes Unidos), é o principal veículo para as relações da UE com os seis países. Em
diversas ocasiões, a UE e o CCG adotaram posições comuns sobre os problemas no
Médio Oriente.
Os países do Golfo, ricos em petróleo, estão a passar por grandes alterações
socioeconómicas e políticas, embora o avanço das reformas não seja uniforme.
O efeito das revoltas 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 alguns dos 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.
Se a UE espera desenvolver as suas relações políticas na região, nomeadamente
através de diálogos sobre os direitos humanos, é verdade que as relações UE-CCG
têm sido amplamente definidas em função dos laços económicos e comerciais. Os
volumes de comércio entre as duas partes têm aumentado de forma constante ao
longo dos anos, registando a UE um excedente comercial significativo.
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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
reuniões anuais dos conselhos comuns/ministeriais, bem como comités de cooperação
comuns a nível de altos funcionários. Não prevê um órgão parlamentar. Em abril
de 2016, o Comité de Cooperação Comum UE-CCG concordou em estabelecer um
diálogo informal mais estruturado sobre comércio e investimento. Seguiu-se, em julho
de 2016, uma reunião do conselho comum e ministerial UE-CCG. A crise diplomática
que eclodiu em junho de 2017 entre o Catar e os outros países do Golfo impediu que
fossem convocadas novas reuniões.
A UE e o CCG chegaram a acordo sobre um Programa de Ação Comum 2010-2013,
que estabelece um roteiro para uma cooperação mais estreita em domínios 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 matéria
de comércio. As negociações sobre um acordo de comércio livre tiveram início
em 1990, mas estão paradas desde 2008, continuando a questão dos direitos de
exportação a ser motivo de desacordo. Desde 1 de janeiro de 2007, estão disponíveis
fundos do Instrumento de Parceria (assim como do seu antecessor, o instrumento
de financiamento para a cooperação com os países e territórios industrializados e
outros de elevado rendimento) para financiar as medidas de execução do Acordo
de Cooperação UE-CCG. Os países do CCG beneficiam igualmente do programa
Erasmus Mundus.
Papel do Parlamento Europeu
O Parlamento adotou, em 24 de março de 2011, uma resolução sobre as relações da
UE com o CCG[1] que defende 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[2].
A Delegação do Parlamento para as Relações com a Península Arábica efetua
regularmente reuniões interparlamentares com os conselhos consultivos da região e
acompanha a evolução das relações entre a UE e o CCG.
Nos últimos anos, o Parlamento aprovou resoluções que manifestam preocupações
concretas com a situação dos direitos humanos em alguns países do CCG, incluindo
a Arábia Saudita[3] e o Barém[4], e o regresso à prática da pena de morte no
Koweit e no Barém[5]. Na sequência do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no

[1]JO C 247 E de 17.8.2012, p. 1.
[2]JO C 265 de 11.8.2017, p. 98.
[3]JO C 449 de 23.12.2020, p. 133; JO C 76 de 9.3.2020, p. 142; e JO C 310 de 25.8.2016, p. 29.
[4]JO C 101 de 16.3.2018, p. 130; JO C 35 de 31.1.2018, p. 42; JO C 265 de 11.8.2017, p. 151; e JO C 316 de 30.8.2016,
p. 178.
[5]JO C 252 de 18.7.2018, p. 192.
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consulado saudita em Istambul, o Parlamento aprovou uma resolução[6] que condena o
assassinato, defende a realização de uma investigação internacional, independente e
imparcial sobre o seu desaparecimento e execução extrajudicial e insta as autoridades
sauditas a libertarem imediata e incondicionalmente todos os defensores dos direitos
humanos.
O Parlamento defendeu várias vezes um embargo europeu à venda de armas à Arábia
Saudita, tendo em conta as graves alegações sobre violações do direito internacional
humanitário cometidas pela Arábia Saudita no Iémen[7].
O Prémio Sakharov do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento de 2015
foi atribuído ao bloguista saudita Raif Badawi.
B. 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
funções. A UE apoia a mediação conduzida pelas Nações Unidas com vista a alcançar
uma solução política para o conflito.
Em 18 de fevereiro de 2019, o Conselho da União Europeia adotou conclusões
sobre o Iémen, reafirmando o seu empenho na unidade, soberania, independência e
integridade territorial do Iémen. A UE apoia o Acordo de Estocolmo alcançado entre os
representantes das partes iemenitas sob os auspícios da Nações Unidas em dezembro
de 2018 e o processo político liderado pelas Nações Unidas, com o objetivo de terminar
o conflito e promover um melhor clima regional.
A UE reforçou a sua ajuda para dar resposta à situação dramática no país, em que
mais de 80 % da população necessita de assistência humanitária. Desde 2015, a UE já
disponibilizou ao Iémen um total de 554 milhões de euros em ajuda humanitária. Este
montante acresce aos 318 milhões de euros atribuídos pela UE até à data em termos
de assistência de longo prazo. A contribuição global da UE para o Iémen em todos
os domínios de apoio excede os mil milhões de euros desde 2015. Com o aumentar
da preocupação com o surto de COVID-19 neste país devastado pela guerra, a UE
financiou também medidas de emergência destinadas a reduzir o impacto da pandemia
no Iémen, num total de 70 milhões de euros (9 de setembro de 2020).
A Delegação da UE na República do Iémen opera atualmente a partir de Amã, na
Jordânia.
Papel do Parlamento Europeu
O Parlamento adotou resoluções sobre o Iémen em 9 de julho de 2015, 25 de fevereiro
de 2016, 15 de junho de 2017, 30 de novembro de 2017 e 4 de outubro de 2018[8]

que manifestam a sua séria preocupação com a alarmante situação humanitária e

[6]JO C 345 de 16.10.2020, p. 67.
[7]JO C 363 de 28.10.2020, p. 36; JO C 337 de 20.9.2018, p. 63.
[8]JO C 265 de 11.8.2017, p. 93; JO C 35 de 31.1.2018, p. 142; JO C 331 de 18.9.2018, p. 146; JO C 356 de 4.10.2018, p. 104
e JO C 11 de 13.1.2020, p. 44.
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de segurança e apelam a um cessar-fogo efetivo. Em 13 de setembro de 2017, o
Parlamento aprovou uma resolução sobre as exportações de armas[9] que lamenta a
utilização de tecnologia militar exportada pelos Estados-Membros 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.
C. 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 áreas, nomeadamente as questões políticas,
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 disponibilizar ao Iraque 75 milhões de euros para a cooperação nos domínios dos
direitos humanos e do Estado de direito, da educação e da energia sustentável.
A UE adotou uma nova estratégia para o Iraque em janeiro de 2018. A estratégia
centra-se na continuação da ajuda humanitária da UE ao povo iraquiano e na
facilitação da estabilização das zonas libertadas do Estado Islâmico (EI), estando ainda
impossibilitados de regressar a casa três milhões de iraquianos deslocados. Inclui
também os esforços a longo prazo nos domínios das reformas, da reconstrução e da
reconciliação que o Iraque tem de continuar a desenvolver para consolidar a paz e
construir um país democrático unido em que todos os cidadãos possam beneficiar
plenamente dos seus direitos numa maior prosperidade.
Desde 2014, a UE disponibilizou mais de mil milhões de euros ao Iraque, incluindo
469 milhões de euros em ajuda humanitária aos deslocados iraquianos e aos
refugiados sírios no Iraque. Em 2020, foram atribuídos fundos adicionais para ajudar
o sistema de saúde local a fazer face à pandemia de COVID-19.
Papel do Parlamento Europeu
Nos últimos anos, o Parlamento aprovou várias resoluções sobre a situação no
Iraque[10], nomeadamente sobre a ofensiva perpetrada pelo Estado Islâmico, a
violência de género, a perseguição de minorias, a situação no Norte do Iraque/Mossul,
as valas comuns, a educação, a destruição de locais de interesse cultural pelo Estado
Islâmico e a exportação de armas.
A Delegação do Parlamento para as Relações com o Iraque realiza reuniões
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 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 iazidi no Iraque, uma minoria

[9]JO C 337 de 20.9.2018, p. 63.
[10]JO C 310 de 25.8.2016, p. 35; JO C 224 de 21.6.2016, p. 25; JO C 234 de 28.6.2016, p. 25; JO C 334 de 19.9.2018, p. 69;
JO C 289 de 9.8.2016, p. 46; JO C 35 de 31.1.2018, p. 77; JO C 316 de 30.8.2016, p. 113; JO C 215 de 19.6.2018, p. 194; JO
C 238 de 6.7.2018, p. 117; JO C 366 de 27.10.2017, p. 151; JO C 346 de 21.9.2016, p. 55 e JO C 337 de 20.9.2018, p. 63.
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religiosa que foi alvo de uma campanha de genocídio levada a cabo por militantes do
EI.
D. Irão
A principal prioridade da UE nas suas atuais relações com o Irão é a preservação do
PACG, ou acordo nuclear com o Irão, assinado em Viena, em julho de 2015. O PACG
é uma componente essencial do sistema internacional de não proliferação nuclear.
Confere poderes à entidade de supervisão nuclear das Nações Unidas, a Agência
Internacional da Energia Atómica (AIEA), que realiza as inspeções mais rigorosas
da história da não proliferação nuclear. A AIEA assume inteira responsabilidade por
verificar se o Irão continua a cumprir as obrigações impostas pelo PACG. Em troca
do cumprimento dessas obrigações pelo Irão, o PACG reintegra o país no sistema
mundial.
A retirada dos Estados Unidos do PACG em 2018 e a adoção pelos Estados Unidos
de uma política de pressão máxima levaram o Irão a reduzir os seus compromissos
no âmbito do acordo, que estabelece um sistema abrangente e rigoroso de inspeções
e monitorização pela AIEA. A UE, juntamente com o E3 (Alemanha, França e Reino
Unido), a Rússia e a China, está a trabalhar no sentido de preservar o PACG e, por
conseguinte, os compromissos do Irão.
Em conformidade com o PACG, o embargo à venda de armas ao Irão expirou em 18
de outubro de 2020. A UE, ao mesmo tempo que manifestou reservas à sua expiração,
rejeitou a ameaça dos Estados Unidos sobre a reintrodução de todas as sanções das
Nações Unidas. A UE manterá o seu embargo à venda de armas atualmente em vigor
até 2023. As sanções da UE não estão relacionadas com o PACG, mas antes ligadas
às violações dos direitos humanos, às atividades hostis contra a UE e ao lançamento
de mísseis balísticos e de cruzeiro.
Até à data, a população iraniana não viu os benefícios económicos que o alívio
das sanções poderia ter trazido em troca do cumprimento do PACG. O instrumento
da UE para facilitar o comércio com o Irão, INSTEX, não conseguiu compensar o
impacto severo das sanções dos Estados Unidos, que foram agravadas pelo surto de
COVID-19, o que reforça os partidários da linha dura.
O E3 tem-se reunido desde abril de 2021, dado que o Irão e os Estados Unidos se
recusam a falar diretamente. As negociações do PACG em Viena foram interrompidas
na sequência da eleição do Presidente Ebrahim Raisi em junho de 2021. Em julho de
2021, a AIEA alertou para a intenção de Teerão de utilizar urânio enriquecido até 20 %
U-235 no fabrico de combustível para o reator de investigação de Teerão.
Dado que o Irão não é membro da Organização Mundial do Comércio e que não existe
um acordo bilateral entre a UE e o Irão, o comércio entre a UE e o Irão está sujeito
ao regime geral de importação da UE. A UE é o segundo maior parceiro comercial do
Irão, representando 12,3 % do seu comércio total de mercadorias em 2020. Antes do
atual regime de sanções, a UE era o maior parceiro comercial do Irão.
Em 2020, a UE atribuiu 20 milhões de euros em ajuda humanitária ao Irão como medida
de ajuda devido à COVID-19. Em julho de 2021, a UE atribuiu mais 15 milhões de
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euros aos grupos mais vulneráveis no Irão, elevando a ajuda humanitária global da
UE ao Irão para mais de 76 milhões de euros desde 2016.
As eleições legislativas para o Majlis (Conselho de Representantes) tiveram lugar
em 21 de fevereiro de 2020. Os partidários da linha dura venceram as eleições e a
péssima situação económica do Irão e a falta de dividendos do PACG pesaram nas
eleições presidenciais que tiveram lugar em 18 de junho de 2021, que foram ganhas
por Ebrahim Raisi, um clérigo conservador e antigo chefe do poder judicial. O atual
Governo, aprovado pelo Parlamento iraniano no final de agosto de 2021, inclui vários
ministros que são alvo de sanções internacionais.
A UE permanece plenamente empenhada no PACG e continua a desempenhar um
papel importante na aproximação de todas as partes e no incentivo ao cumprimento
do acordo. O VP/AR organizou uma reunião em outubro de 2021 para debater com o
Irão um regresso às negociações em Viena.
Em abril de 2021, em resposta à posição assertiva da UE sobre os direitos humanos,
o Irão anunciou a suspensão de todas as conversações sobre direitos humanos e da
cooperação com a UE nos domínios da luta contra o terrorismo, do combate à droga
e dos refugiados. Em janeiro de 2022, um tribunal iraniano condenou a defensora
iraniana dos direitos humanos Narges Mohammadi a oito anos de prisão e a 70
chicotadas. Em janeiro de 2022, na sequência deste caso, a UE apelou ao Irão para
que respeitasse o direito internacional.
As negociações em curso em Viena há já vários meses, baseadas no regresso dos
EUA ao PACG e na retoma, pelo Irão, do cumprimento dos seus compromissos ao
abrigo do acordo nuclear, abrandaram devido às tensões com o Ocidente e, em
particular, com os EUA, após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Em
setembro de 2022, as negociações pareceram chegar a um impasse.
Papel do Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu tem muito interesse pelas relações com o Irão. A Delegação
para as Relações com o Irão (D-IR) foi criada em 2004 para se dispor de um canal
direto com o Majlis. Desde 2015, a D-IR desempenha um papel crucial no PACG
e na aproximação entre a UE e o Irão. Desde 2005, realizaram-se sete reuniões
interparlamentares, a última das quais teve lugar em Bruxelas, em setembro de 2018.
O Parlamento Europeu sempre apoiou o empenho da UE numa solução diplomática
para o programa nuclear do Irão. Embora seja um forte defensor do PACG e da recente
relação da UE com o Irão, o Parlamento Europeu acompanha ativamente a situação
dos opositores políticos, das minorias religiosas, dos defensores dos direitos humanos,
das mulheres e da comunidade LGTBI no Irão. Além disso, opõe-se firmemente à pena
capital, à tortura, aos julgamentos arbitrários, à brutalidade policial e à detenção de
opositores políticos.
O Parlamento Europeu lamenta profundamente a morte de Mahsa Amini, uma jovem
curda que faleceu sob custódia policial em 16 de setembro de 2022, depois de ter sido
detida pela alegada utilização incorreta do seu hijabe. Ocorreram motins e protestos
em todo o país, que resultaram em, pelo menos, 50 vítimas mortais e na detenção de
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centenas de manifestantes (os bloqueios da Internet no Irão dificultam a confirmação
destes números).
As ações e resoluções pertinentes do Parlamento Europeu sobre o Irão desde 2019:
— 17 de fevereiro de 2022: Resolução do Parlamento sobre a pena de morte no

Irão, que reitera a veemente oposição da UE à pena de morte seja em que
circunstâncias for e apela ao Governo do Irão para que introduza uma moratória
imediata sobre a aplicação da pena de morte;

— 9 de agosto de 2021: Nove deputados escreveram e enviaram uma carta aberta
ao VP/AR sobre a decisão da UE de participar na cerimónia de tomada de posse
do então novo Presidente iraniano da linha dura, Ebrahim Raisi, manifestando a
sua preocupação e lamentando que o Serviço Europeu para a Ação Externa tenha
participado na referida cerimónia;

— 8 de julho de 2021: Resolução do Parlamento sobre a detenção do médico sueco-
iraniano Ahmadreza Djalali, que solicita ao novo Governo iraniano que pare a sua
execução iminente por alegada espionagem;

— 17 de dezembro de 2020: Resolução do Parlamento sobre o caso da laureada com
o Prémio Sakharov Nasrin Sotoudeh, advogada e ativista dos direitos humanos
detida por representar mulheres e ativistas da oposição que tinham sido alvo
de um processo por descobrirem a cabeça. O Parlamento tinha aprovado uma
resolução semelhante em 13 de dezembro de 2018, exigindo a sua libertação;

— 19 de dezembro de 2019: Resolução do Parlamento sobre a repressão violenta
das manifestações no Irão após as autoridades terem aumentado os preços dos
combustíveis para compensarem os efeitos das sanções dos Estados Unidos
sobre a economia. Registaram-se vários mortos civis e entre os elementos das
forças de segurança. O Parlamento solicitou que as autoridades libertassem os
ativistas dos direitos humanos e condenou o corte da Internet pelo Irão;

— 19 de setembro de 2019: Resolução do Parlamento sobre os defensores dos
direitos das mulheres e os nacionais da UE com dupla nacionalidade presos.
O Parlamento tinha aprovado uma resolução semelhante sobre a detenção de
cidadãos com dupla nacionalidade da UE e iraniana em 31 de maio de 2018;

— 14 de março de 2019: Resolução do Parlamento sobre o caso dos defensores
dos direitos humanos, jornalistas e presos de consciência que tinham sido detidos
ou condenados por exercerem o seu direito à liberdade de expressão e reunião
pacífica quando o Ministério dos Serviços de Informações do Irão e outas forças
tomaram medidas repressivas severas contra a sociedade civil.
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