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ȚĂRILE DIN GOLFUL PERSIC,
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 Yemenul, precum și un acord de parteneriat și cooperare
cu Irakul. În prezent, UE nu are relații contractuale cu Iranul și la Teheran nu există o
delegație a UE. Actualele relații ale UE cu Iranul se bazează pe menținerea Planului
comun de acțiune cuprinzător (JCPOA sau Acordul cu Iranul în domeniul nuclear),
semnat la Viena în iulie 2015.

TEMEIUL JURIDIC

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

— Articolele 206-207 (comerț) și 216-219 (acorduri internaționale) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene.

A. Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG)
CCG a fost înființat în mai 1981. În prezent, acest grup – 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.
Statele din Golf cu bogate resurse de petrol 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 Provincia Orientală a Arabiei Saudite. Țările
membre ale CCG au continuat să joace un rol activ în diplomația din Orientul Mijlociu,
rivalizând uneori unele cu altele. Aceasta a contribuit la actuala criză diplomatică dintre
Qatar și unele dintre țările membre ale CCG, care acuză Qatarul că sprijină grupuri
teroriste și sectare (inclusiv Frăția Musulmană), că finanțează grupări asociate cu
Iranul, că încalcă suveranitatea vecinilor săi și că încurajează opoziția politică în țările
vecine.
Deși UE speră să-și dezvolte relațiile politice în regiune, inclusiv dialoguri privind
drepturile omului, relațiile UE-CCG au fost definite în mare parte de legăturile
economice și comerciale. Volumul schimburilor comerciale dintre cele două părți a
crescut constant de-a lungul anilor, UE înregistrând un excedent comercial semnificativ.
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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 a unor consilii și reuniuni ministeriale comune, precum și înființarea unor
comitete mixte de cooperare la nivel de înalți funcționari. Nu prevede niciun organ
parlamentar. În aprilie 2016, Comitetului mixt de cooperare UE-CCG a convenit
stabilirea unui dialog informal mai structurat privind comerțul și investițiile. Acest acord
a fost urmat în iulie 2016 de o reuniune ministerială a Consiliului comun UE-CCG. Criza
diplomatică care s-a declanșat în iunie 2017 între Qatar și alte țări din Golf a împiedicat
desfășurarea altor reuniuni.
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 principal din cauza absenței progreselor în ceea ce
privește aspectele comerciale. Negocierile cu privire la un acord de liber schimb au
început în 1990, însă stagnează din 2008, problema taxelor la export fiind în continuare
o sursă de dezacord. De la 1 ianuarie 2007 au fost disponibilizate fonduri din cadrul
Instrumentului de parteneriat (și al predecesorului său, Instrumentul pentru cooperarea
cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate) pentru finanțarea
măsurilor de implementare 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[1] 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 iulie2015 referitoare
la problemele de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și
perspectivele de stabilitate politică[2].
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.
În ultimii ani Parlamentul a adoptat rezoluții în care exprimă preocupări concrete
cu privire la situația drepturilor omului în unele țări membre ale CCG, inclusiv în
Arabia Saudită[3] și Bahrain[4] și reluarea practicării pedepsei cu moartea în Kuweit
și Bahrain[5]. În urma asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei
Saudite din Istanbul, Parlamentul a adoptat o rezoluție[6] prin care condamnă uciderea,
solicitând o anchetă internațională, independentă și imparțială privind dispariția și

[1]JO C 247 E, 17.8.2012, p. 1.
[2]JO C 265, 11.8.2017, p. 98.
[3]JO C 449, 23.12.2020, p. 133; JO C 76, 9.3.2020, p. 142; Și JO C 310, 25.8.2016, p. 29.
[4]JO C 101, 16.3.2018, p. 130; JO C 35, 31.1.2018, p. 42; JO C 265, 11.8.2017, p. 151; și JO C 316, 30.8.2016, p. 178.
[5]JO C 252, 18.7.2018, p. 192.
[6]JO C 345, 16.10.2020, p. 67.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52011IP0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015IP0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019IP0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018IP0232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015IP0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016IP0315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52016IP0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015IP0279
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015IP0079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017IP0044
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0500_RO.html


Fişe tehnice UE - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

uciderea sa extrajudiciară și care îndeamnă autoritățile saudite să îi elibereze imediat
și necondiționat pe toți apărătorii drepturilor omului.
Parlamentul a cerut de mai multe ori instituirea unui embargo la nivelul UE asupra
armelor împotriva Arabiei Saudite, având în vedere acuzațiile grave de încălcare a
legislației umanitare internaționale de către Arabia Saudită în Yemen[7].
Premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire în 2015 a fost
acordat bloggerului saudit Raif Badawi.
B. Yemenul
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, managementul 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 ONU în vederea
găsirii unei soluții politice la acest conflict.
La 18 februarie 2019, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii cu privire la
Yemen, reafirmându-și angajamentul față de unitatea, suveranitatea, independența
și integritatea teritorială a Yemenului. UE susține „Acordul de la Stockholm” încheiat
între reprezentanții părților yemenite sub egida Organizației Națiunilor Unite în
decembrie 2018 și procesul politic condus de ONU în vederea încetării conflictului și
a stimulării îmbunătățirii situației regionale.
UE și-a intensificat asistența pentru încercarea de soluționare a situației dramatice din
această țară, în care peste 80 % din populație are nevoie de asistență umanitară. UE
a alocat suma de 554 de milioane EUR reprezentând ajutor umanitar către Yemen
începând cu 2015. Aceasta se adaugă asistenței pe termen lung de 318 milioane EUR
pe care UE a acordat-o până în prezent. Contribuția totală a UE în Yemen în toate
domeniile de sprijin a depășit un miliard EUR începând din 2015. Odată cu creșterea
îngrijorărilor în legătură cu pandemia de COVID-19 în această țara afectată de război,
UE a finanțat și măsuri de urgență menite să reducă impactul pandemiei în Yemen
însumând 70 de milioane EUR (9 septembrie 2020).
Delegația UE în Republica Yemen își desfășoară în prezent activitatea de la Amman,
Iordania.
Rolul Parlamentului European
Parlamentul a adoptat rezoluții referitoare la Yemen în 9 iulie 2015, 25 februarie
2016, 15 iunie 2017, 30 noiembrie 2017 și 4 octombrie 2018[8], exprimându-și
serioasa îngrijorare în legătură cu situația umanitară și de securitate alarmantă și
solicitând aplicarea efectivă a unui acord de încetare a focului. La 13 septembrie 2017
Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la exporturile de arme[9] în care a deplâns

[7]JO C 363, 28.10.2020, p. 36; JO C 337, 20.9.2018, p. 63.
[8]JO C 265, 11.8.2017, p. 93; JO C 35, 31.1.2018, p. 142; JO C 331, 18.9.2018, p. 146; JO C 356, 4.10.2018, p. 104 și JO
C 11, 13.1.2020, p. 44.
[9]JO C 337, 20.9.2018, p. 63.
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faptul că tehnologia militară exportată de statele membre a fost 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.
C. Irakul
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 conformitate cu 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 de milioane EUR pentru cooperarea în domeniile drepturilor
omului și statului de drept, educației și energiei sustenabile.
UE a adoptat o nouă strategie pentru Irak în ianuarie 2018. Strategia se concentrează
asupra acordării unui ajutor umanitar continuu din partea UE pentru poporul irakian și
asupra facilitării stabilizării zonelor eliberate de sub controlul grupării Statului Islamic,
trei milioane de irakieni strămutați fiind încă în imposibilitatea de a se întoarce acasă.
Strategia vizează, de asemenea, eforturile de reformă, reconstrucție și reconciliere pe
termen lung pe care Irakul trebuie să le facă pentru a consolida pacea și a construi o
țară unită și democratică, în care toți cetățenii să beneficieze pe deplin de drepturile pe
care le au și să se bucure de o mai mare prosperitate.
Începând din 2014, UE a acordat Irakului peste un miliard EUR, inclusiv
469 de milioane EUR sub formă de ajutor umanitar pentru irakienii strămutați și refugiații
sirieni în interiorul Irakului. În 2020 au fost alocate fonduri suplimentare pentru a ajuta
sistemul local de sănătate să facă față pandemiei de COVID-19.
Rolul Parlamentului European
În ultimii ani, Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții referitoare la situația din Irak[10],
inclusiv la ofensiva Statului Islamic (SI), la violența de gen, la persecutarea minorităților,
la situația din nordul Irakului/Mosul, la gropile comune, la distrugerea siturilor culturale
de către SI și la exporturile de arme.
Delegația Parlamentului pentru relațiile cu Irakul organizează reuniuni
interparlamentare cu Consiliul Reprezentanților din Irak. Premiul Saharov al
Parlamentului pentru 2016 a fost decernat Nadiei Murad Basee Taha și Lamiyei Aji
Bashar, care au supraviețuit sclaviei sexuale a SI în Irak și au devenit purtătoarele de
cuvânt ale femeilor victime ale campaniei de violență sexuală a Statului Islamic. Ele
activează public în favoarea comunității yazidite din Irak, o minoritate religioasă care a
fost victimă a campaniei de genocid a militanților SI.

[10]JO C 310, 25.8.2016, p. 35; JO C 224, 21.6.2016, p. 25; JO C 234, 28.6.2016, p. 25; JO C 334, 19.9.2018, p. 69; JO C 289,
9.8.2016, p. 46; JO C 35, 31.1.2018, p. 77; JO C 316, 30.8.2016, p. 113; JO C 215, 19.6.2018, p. 194; JO C 238, 6.7.2018,
p. 117; JO C 366, 27.10.2017, p. 151; JO C 346, 21.9.2016, p. 55 și JO C 337, 20.9.2018, p. 63.
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D. Iranul
Principala prioritate a UE în relațiile sale actuale cu Iranul este menținerea JCPOA
(Acordul cu Iranul în domeniul nuclear), semnat la Viena în iulie 2015. JCPOA
este o componentă-cheie a sistemului internațional de neproliferare nucleară. Acesta
conferă putere autorității ONU de supraveghere nucleară, Agenția Internațională
pentru Energie Atomică (AIEA), care efectuează cele mai stricte inspecții din istoria
neproliferării nucleare. AIEA își asumă întreaga responsabilitate de a monitoriza dacă
Iranul continuă să respecte obligațiile impuse de JCPOA. În schimbul angajamentelor
asumate de Iran, JCPOA reintegrează Iranul în sistemul global.
Retragerea SUA din JCPOA în 2018 și adoptarea de către acestea a unei politici de
presiune maximă au determinat Iranul să își reducă angajamentele asumate prin acord,
care stabilește un sistem cuprinzător și strict de inspecții și monitorizare de efectuat de
AIEA. UE, împreună cu E3 (Germania, Franța și Regatul Unit), Rusia și China, depun
eforturi pentru a menține JCPOA și, prin urmare, angajamentele Iranului.
În conformitate JCPOA, embargoul asupra armelor impus Iranului a expirat la
18 octombrie 2020. Deși și-a exprimat rezervele cu privire la expirarea sa, UE a respins
amenințarea SUA de a reintroduce toate sancțiunile ONU („snapback”). UE va continua
să mențină propriul embargo asupra armelor în vigoare până în 2023. Sancțiunile UE
nu au legătură cu JCPOA și sunt legate de încălcări ale drepturilor omului, de activități
ostile împotriva UE și de lansarea de rachete balistice și de rachete de croazieră.
Populația iraniană nu a simțit până în prezent beneficiile economice pe care le-ar fi
putut aduce reducerea sancțiunilor în schimbul respectării JCPOA. Instrumentul UE de
facilitare a comerțului cu Iranul, INSTEX, nu a putut să compenseze impactul dur al
sancțiunilor impuse de SUA, care au fost agravate de epidemia de COVID-19, întărind
poziția adepților liniei dure.
E3 s-au reunit începând din aprilie 2021, în condițiile în care Iranul și SUA refuză să
discute direct. Negocierile JCPOA de la Viena au fost întrerupte în urma alegerii lui
Ebrahim Raisi ca președinte în iunie 2021. În iulie 2021 AIEA a avertizat că Teheranul
intenționa să utilizeze uraniu îmbogățit conținând până la 20 % U-235 în producția de
combustibil pentru reactorul de cercetare de la Teheran.
Întrucât Iranul nu este membru al Organizației Mondiale a Comerțului și nu există niciun
acord bilateral între UE și Iran, schimburile comerciale dintre cele două fac obiectul
regimului general de import al UE. UE este al doilea partener comercial al Iranului,
reprezentând 12,3 % din comerțul său total cu mărfuri în 2020. Înaintea introducerii
actualului regim de sancțiuni, UE era cel mai mare partener comercial al Iranului.
În 2020 UE a alocat Iranului ajutor umanitar în valoare de 20 de milioane EUR ca
măsură de ajutor în contextul COVID-19. În iulie 2021 UE a alocat o sumă suplimentară
de 15 milioane EUR grupurilor celor mai vulnerabile din Iran, aducând sprijinul umanitar
total acordat Iranului din 2016 până în prezent la peste 76 de milioane EUR.
La 21 februarie 2020 au avut loc alegeri legislative pentru Majlis (Consiliul
Reprezentanților). Facțiunea dură a câștigat alegerile, iar situația economică
dezastruoasă din Iran și inexistența beneficiilor de pe urma JCPOA au avut un impact
asupra alegerilor prezidențiale care au avut loc la 18 iunie 2021 și au fost câștigate de
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Ebrahim Raisi, un cleric conservator și fost șef al sistemului judiciar. Cabinetul actual,
aprobat de Parlamentul iranian la sfârșitul lunii august 2021, include o serie de miniștri
vizați de sancțiuni internaționale.
UE și-a menținut angajamentul deplin față de JCPOA și joacă în continuare un rol
important în conectarea tuturor părților și în încurajarea acestora să respecte acordul.
VP/ÎR a găzduit în octombrie 2021 o reuniune pentru a discuta cu Iranul despre reluarea
negocierilor de la Viena.
În aprilie 2021, ca răspuns la poziția fermă a UE privind drepturile omului, Iranul a
anunțat suspendarea tuturor discuțiilor privind drepturile omului și a cooperării cu UE
în domeniile terorismului, drogurilor și refugiaților. În ianuarie 2022 o instanță iraniană
a condamnat-o pe apărătoarea iraniană a drepturilor omului, Narges Mohammadi, la
opt ani de închisoare și la 70 de lovituri de bici. În ianuarie 2022, în urma acestui caz,
UE a cerut Iranului să respecte dreptul internațional.
Actualele negocieri de la Viena, bazate pe revenirea SUA la JCPOA și pe revenirea
Iranului la angajamentele asumate în virtutea acordului nuclear, care se desfășoară
de mai multe luni, au încetinit din cauza tensiunilor cu Occidentul și, în special, cu
SUA, după invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. În septembrie 2022
negocierile păreau să fi ajuns într-un impas.
Rolul Parlamentului European
Parlamentul European s-a implicat intens în relațiile cu Iranul. Delegația pentru relațiile
cu Iranul (D-IR) a fost înființată în 2004 pentru a avea un canal direct de comunicare
cu Majlis-ul. Din 2015 D-IR a jucat un rol esențial în JCPOA și în apropierea dintre
UE și Iran. Din 2005 au avut loc șapte reuniuni interparlamentare, ultima având
loc la Bruxelles în septembrie 2018. Parlamentul European a sprijinit întotdeauna
angajamentul UE de a găsi o soluție diplomatică pentru programul nuclear al Iranului.
Deși este un susținător puternic al JCPOA și al recentei relații a UE cu Iranul,
Parlamentul European monitorizează activ situația opozanților politici, a minorităților
religioase, a apărătorilor drepturilor omului, a femeilor și a comunității LGTBI din Iran.
Pe lângă aceasta, se opune ferm pedepsei capitale, torturii, proceselor arbitrare,
brutalității poliției și detenției opozanților politici.
Parlamentul European regretă profund moartea Mahsei Amini, o tânără kurdă care a
decedat în arest preventiv la 16 septembrie 2022 după ce a fost arestată pentru că
nu și-a purtat corect hijabul. În întreaga țară au avut loc revolte și proteste, soldate
cu cel puțin 50 de decese semnalate și arestarea a sute de protestatari (întreruperile
internetului iranian îngreunează confirmarea acestor cifre).
Acțiunile și rezoluțiile relevante ale Parlamentului European referitoare la Iran începând
din 2019:
— 17 februarie 2022: Rezoluția Parlamentului referitoare la pedeapsa cu moartea în

Iran, care reiterează opoziția fermă a UE față de pedeapsa cu moartea în toate
împrejurările și solicită guvernului Iranului să introducă un moratoriu imediat privind
aplicarea pedepsei cu moartea;

— 9 august 2021: nouă deputați în Parlamentul European au scris și trimis VP/ÎR
o scrisoare deschisă privind decizia UE de a participa la inaugurarea proaspăt-
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alesului, la momentul respectiv, președinte iranian Ebrahim Raisi, adept al facțiunii
dure, exprimându-și îngrijorarea și regretul că Serviciul European de Acțiune
Externă a participat la inaugurare;

— 8 iulie 2021: rezoluția Parlamentului referitoare la detenția medicului suedezo-
iranian Ahmadreza Djalali, prin care a solicitat noii administrații iraniene să
oprească executarea iminentă a acestuia pentru acuzații de spionaj;

— 17 decembrie 2020: rezoluția Parlamentului referitoare la cazul laureatei Premiului
Saharov Nasrin Sotoudeh, o avocată și activistă pentru drepturile omului,
încarcerată pentru reprezentarea femeilor și activistelor din opoziție urmărite
penal pentru că și-au dat jos vălul. Parlamentul a adoptat o rezoluție similară la
13 decembrie 2018, solicitând eliberarea acesteia;

— 19 decembrie 2019: rezoluția Parlamentului referitoare la reprimarea violentă
a protestelor din Iran, după ce autoritățile au scumpit combustibilul pentru a
compensa efectele sancțiunilor impuse de SUA asupra economiei. Mai mulți
civili și membri ai serviciilor de securitate au fost uciși. Parlamentul a solicitat
autorităților să-i elibereze pe activiștii pentru drepturile omului și a condamnat
oprirea accesului la internet în Iran;

— 19 septembrie 2019: rezoluția Parlamentului referitoare la apărătorii drepturilor
femeilor și la încarcerarea cetățenilor UE cu dublă cetățenie. Parlamentul a adoptat
o rezoluție similară referitoare la încarcerarea cetățenilor cu dublă cetățenie UE-
iraniană la 31 mai 2018;

— 14 martie 2019: rezoluția Parlamentului referitoare la cazul apărătorilor drepturilor
omului, al jurnaliștilor și al prizonierilor de conștiință care au fost reținuți sau
condamnați pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și de
întrunire pașnică atunci când Ministerul iranian al informațiilor și alte forțe au
reprimat grav societatea civilă.

Jorge Soutullo / Walter Masur / Roberto Bendini
10/2022
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