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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение за 
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-
членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2010)0638),

– като взе предвид проекта на споразумение за партньорство и сътрудничество между 
Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от 
друга страна (00000/20XX),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207 и 
член 209, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C7-0000/2011),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7-0000/2011),

1. одобрява сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-
членки и на Република Ирак.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 23 март 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да договори споразумение за 
търговия и сътрудничество с Ирак. На седмия кръг на преговори ЕС—Ирак двете 
страни се съгласиха да засилят статута на проекта на "споразумение за партньорство и 
сътрудничество" чрез създаването на Съвет за сътрудничество, който да заседава 
редовно на равнище министри. Това споразумение за партньорство и сътрудничество 
между ЕС и Ирак представлява първите договорни отношения, създавани някога между 
страните. Целта на споразумението, сключено за период от 10 години (подновяеми), е 
да се изгради здрава основа за укрепване на връзките между Ирак и ЕС. 

Припомняме, че споразумението обхваща три компонента. Първият е политически, с 
установяването на годишен диалог на равнище министри и на равнище висши 
служители, засягащ въпросите, свързани със сигурността и външната политика.  Клаузи 
за правата на човека и борбата с разпространението на оръжия за масово унищожение 
са включени в споразумението. При все това се препоръчва да се подчертае в 
двустранните разговори особеното внимание, което ЕС отдава на зачитането на правата 
на човека и личните граждански свободи, включително към религиозните и 
етническите малцинства и уязвимото население като бежанците и вътрешно 
разселените лица. Предвидени са също така клаузи за борба с тероризма, малки 
оръжия и леко въоръжение и за Международния наказателен съд. В този контекст ЕС 
трябва да подкрепя Ирак в ратифицирането на правните международни инструменти.

По отношение на търговията и инвестициите това непреференциално споразумение 
включва основните правила на СТО, въпреки че Ирак не е неин член.  То съдържа 
съществени елементи на преференции, а именно по отношение на възлагането на 
обществени поръчки, услугите и инвестициите.   

Накрая, дейностите на сътрудничество, програмирани в областта на социалното и 
хуманното развитие на ЕС имат за цел борба с бедността, удовлетворяване на 
жизнените потребности по отношение на здравеопазването, образованието и заетостта, 
които са приоритет за иракското правителство. Следва да се гарантира, че 
провеждането на тези дейности се вписва в рамките на укрепване на капацитета и на 
институциите като се вземат предвид принципите на приобщаване, прозрачност и 
добро управление.

Това споразумение между ЕС и Ирак е историческо. То се случва в решителен момент, 
за да съпътства през следващите години иракския демократичен преход, 
предизвикателствата на възстановяването и развитието и възстановяването от страна на 
Ирак на неговия суверенитет, както и нормализирането му в международната общност.  
ЕС трябва да бъде изцяло ангажиран редом с иракския народ и неговите органи, които 
ще трябва да се справят с доста предизвикателства, когато в края на тази година 
американските сили ще бъдат изтеглени. Сигурността и стабилността на страната 
остават първото предизвикателство. Иракските сили за сигурност придобиват все 
повече опит на място, но страдат от липса на вътрешно единство и от липса на правна 
уредба и уредба за демократичен контрол. Освен това насилието, въпреки че със 
сигурност намалява, остава застрашаваща действителност. Опасността от отклоняване 
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от този път и повторното започване на гражданска война не бива да бъде изключвана; 
религиозните малцинства, по-конкретно християнското религиозно малцинство, са 
особено изложени на опасност. Следователно националното помирение трябва да бъде 
приоритет на иракските политически лидери, но също така и на международната 
общност. Укрепването на приобщаващо политическо и институционално управление в 
рамките на демократична, федерална и  плуралистична държава, основана на 
зачитането на правата на човека и на правовата държава трябва да бъде изцяло 
подкрепено. Накрая, следващите години ще бъдат също така маркирани от 
предизвикателството за развитие на една от най-бедните страни на планетата, където 
голяма част от населението няма достъп до основни потребности (питейна вода, 
електричество, санитарни инфраструктури...) Един демократичен, стабилен, 
плуралистичен Ирак, ангажиран в социално-икономическото развитие на своите 
граждани, ще изпълнява първостепенна роля в стабилността на изключително важен за 
международната сигурност регион. Става въпрос за стратегическо дългосрочно 
виждане, което трябва да направлява политиката на Съюза по отношение на Ирак през 
следващите години. 

Това споразумение за партньорство и сътрудничество свидетелства за решителността 
на ЕС да изпълнява важна роля в прехода на Ирак, но ангажиментите на Съюза трябва 
да се изразяват в мобилизирането на човешки ресурси и финансови средства на 
висотата на заявените политически амбиции и стратегически залози.


