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We, Members of the European Parliament and Members of the Foreign Relations 
Committee of the Iraqi Council of Representatives, held an interparliamentary 
meeting in Baghdad on 26 April 2011.  
 
We underlined the importance of this first Interparliamentary meeting taking place in 
Iraq, which is also the first meeting between the fully- fledged European Parliament 
Delegation for relations with Iraq and the Council of Representatives of Iraq, and is 
considered as a measure of the development of the relationship between our 
parliaments.  
 
We appreciate the importance of the general elections held in March 2010 , and in 
particular the enthusiasm and large participation of Iraqis in the electoral process. 
This is a clear sign of interest of the Iraqi people in the new democratic system in 
Iraq.  
 
We recognize that a strong, functioning, autonomous Parliament, controlling, 
monitoring, auditing the decisions of the Executive provides the true voice of the 
people in any democracy. 
 
We value that the November 2010 power-partnership agreement between the four 
main political groups in Iraq has ended an eight-month deadlock, and opened new 
opportunities to build solid state structures.  
 
We realize that our mutual cooperation should be geared towards better corresponding 
to the expectations of our peoples, in particular with regard to rule of law, human 
rights, including rights of religious and ethnic minorities, women’s issues, education 
and development.  
 
While we appreciate the improvement of security in recent years in Iraq, we support 
the desire of the Iraqi Parliament in respecting human and minorities' rights including 
improvement of their security and living conditions. 
    
 
 
 
 
 



 
 
 
We take note that the first ever Partnership and Cooperation Agreement between the 
European Union and the Republic of Iraq was initialled in 2010, and underline its 
importance as legal framework for EU-Iraq relations. We express our wish for a swift 
signature and ratification of the agreement, so as to move rapidly towards 
implementation. 
 
We warmly welcome the fact that the European Parliament and the Iraqi Council of 
Representatives have therefore delivered on their commitment to enhance 
parliamentary cooperation and managed to set up a regular and balanced dialogue. 
These meetings have given us the opportunity to achieve a better mutual 
understanding based on shared values and common experience. The establishment of 
a mutual Friendship Committee on both sides will contribute to this effort.  
 
We appreciate that, beyond these meetings, a series of high-level visits of Iraqi and 
European representatives and contacts between individual Members of both 
Parliaments have helped creating a network which has maintained EU-Iraq relations 
centre stage of the agendas on both sides.  

   
We considered that we should establish concrete ways of cooperation for future 
activities, in particular in the areas of: 

 
 - Human rights 

- Education & Higher Education  
 - Health and Environment  
 - Economy, Investment & Construction  
 - Oil, Gas and Energy  
 - Parliamentary Development 
 - Women’s issues 
   -           Civilization dialogue and cross-cultural respect     
 

 
We undertook to report to our parent bodies on the development of our dialogue and 
on the reinforcement of our interparliamentary activities.  
 
 
 
 
 
 
 

                   Sheik Dr. 
         Humam Baqer Hamoudi 
Head of Foreign Relations Committee 

 

   STRUAN STEVENSON 
Chair of the  Delegation for  
         Relations with Iraq 



 
 
 

 

 

 

 

 مجلس النواب العراقي  البرلمان االوروبي
 وفد العالقات مع العراق 

 
 

 
  البيان المشترك

  الوفد الخاص بالعالقات مع العراق-للبرلمان االوربي
  ومجلس النواب العراقي

  
  اعالن مشترك 

  2011 نيسان 26بغداد 
 

د البرلمان  اعضاء وفعقدت لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب العراقي مع
 26 في بغداد في  مشترآًا برلمانيًااجتماعًاوربي الخاص بالعالقات مع العراق اال

  .2011نيسان 
 اهمية هذا اللقاء البرلماني المشترك االول الذي يعقد في العراق والذي هو اللقاء نؤآد

االول الذي يجري بين وفد البرلمان االوربي الخاص بالعالقات مع العراق  ولجنة 
 لتطور العالقة بين العالقات الخارجية في مجلس النواب العراقي والذي يعد مؤشرًا

 .البرلمانين 
  السيما حماسة ومشارآة 2010نثمن اهمية  االنتخابات العامة التي جرت في اذار 

 الشعب العراقيوهذا مؤشر واضح الهتمام . العراقيين الواسعة في العملية االنتخابية
 . في العراق يمقراطي الجديدالنظام الدازاء 

 تنظيم ومراقبة  يؤدي مهام ومستقٍل وفاعٍلنحن ندرك ان وجود برلمان قوٍي
 .ديمقراطية أية ومراجعة قرارات السلطة التنفيذية يظهر الصوت الحقيقي للشعب في

 بين الكتل السياسية 2011 السلطة الموقعة في نوفمبر الشراآة فيان اتفاقية نقدر 
 لثمانية اشهر من المأزق السياسي  ربعة في العراق قد وضعت حدًاالرئيسة اال
  . متماسكةلبناء  مؤسسات دولة   جديدة ًاوفتحت فرص

 فيما يتعلق بالتطورات في العراق 
اهمية توجيه التعاون المشترك  باتجاه  استجابة افضل لتطلعات شعوبنا السيما   ندرك 

 ،نسان بضمنها حقوق االقليات العرقية والدينيةفيما يتعلق بسيادة القانون  وحقوق اال
 .وقضايا المرأة  والتعليم والتنمية

 
 
 
 
 
 



 
   الوضع االمني في السنوات االخيرة في العراقتحسنوفي الوقت  الذي نقدر فيه  

وحقوق االقليات بما في ذلك ندعم توجه البرلمان العراقي في احترام  حقوق االنسان 
 .تحسين اوضاعهم االمنية والمعيشية 

الحظنا ان اتفاقية الشراآة والتعاون االولى من نوعها ما بين االتحاد االوربي 
  ونبرز اهميتها  2010وجمهورية العراق  قد تم التوقيع عليها باالحرف االولى  في 

ونعبر عن املنا لنرى .  د االوربيآاطار عمل قانوني  للعالقات بين العراق واالتحا
 .  نحو التنفيذبشكل فاعلتوقيعا واقرارا  سريعا  لهذه االتفاقية  ليتسنى لنا التحرك 

 بتفعيل في ضوء ذلكنشيد بحقيقة قيام البرلمان االوربي  ومجلس النواب العراقي  
لقد  . افئ ومتك لتعزيز التعاون البرلماني  وتمكنهم من ارساء حوار منتظمالتزامهما

والمصالح منحتنا هذه اللقاءات الفرصة لتحقيق تفاهم متبادل افضل اساسه القيم 
ان تأسيس لجنة صداقة برلمانية مشترآة بين الجانبين  سيصب لصالح  .المشترآة 
 .هذا الجهد
سلسلة الزيارات واالتصاالت الرفيعة للمسؤولين من العراق والبرلمان نثمن ان 
اطار عمل البرلمانين  قد ساهم في  ايجاد ال  منفردين في آبين اعضاءواالوربي 

  .   في جدول االعمال لكال الجانبين على العالقات بين الجانبين آمحور اساسيابقى
ليات تعاون ملموسة للنشاطات المستقبلية وعلى آنحن نرى ضرورة قيامنا بارساء 

 :وجه الخصوص في المجاالت التالية 
 .عالي التربية والتعليم ال -
 .الصحة والبيئة  -
 .االقتصاد واالستثمار واالعمار  -
 .النفط والغاز والطاقة  -
 .التطوير البرلماني  -
 . المرأة قضايا  -
 .المتبادل افات واحترام الثق حوار الحضارات -

انية منلتزم بموافاة هيئاتنا الرئيسة حول تطورات حواراتنا وتطبيق نشاطاتنا البرل
 .المشترآة 

 
 
 

 همام باقر حمودي  .                    الشيخ دن  ستيفنسن              راوست     

 رئيس وفد البرلمان االوربي                        رئيس لجنة العالقات الخارجية 

 
 


