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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi 
Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Iráckou republikou na straně 
druhé
(KOM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2010)0638),

– s ohledem na návrh Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé (00000/20XX),

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 
218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0000/2011),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2011),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám 
a parlamentům členských států a Irácké republiky.



PE454.515v01-00 6/7 PR\850907CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rada dne 23. března 2006 zmocnila Komisi, aby vyjednala dohodu o obchodu a spolupráci 
s Irákem. V sedmém kole jednání EU-Irák se obě strany dohodly na zvýšení statusu návrhu na 
dohodu o partnerství a spolupráci s tím, že bude zřízena Rada pro spolupráci, v rámci níž se 
budou pravidelně konat schůzky na ministerské úrovni. Dohoda o partnerství a spolupráci 
mezi EU a Irákem vytváří vůbec první smluvní vztah mezi oběma stranami. Cílem této 
dohody s desetiletou (obnovitelnou) platností je položit pevný základ pro upevnění vztahů 
mezi Irákem a EU. 

Připomínáme, že dohoda upravuje tři oblasti. Za prvé oblast politickou, se zavedením 
každoročního dialogu na ministerské úrovni a na úrovni vysokých úředníků, který se týká 
otázek bezpečnosti a zahraniční politiky. Do dohody jsou zahrnuta ustanovení o lidských 
právech a o boji proti šíření zbraní hromadného ničení. Přesto se však doporučuje zdůrazňovat 
v dvoustranných diskusích, že EU věnuje zvláštní pozornost dodržování lidských práv 
a individuálních základních svobod, včetně vztahu k náboženským a etnickým menšinám a ke 
zranitelnému obyvatelstvu, jako jsou uprchlíci a vysídlené osoby. Předpokládají se také 
ustanovení o boji proti terorismu, o ručních palných zbraních a lehkých zbraních a 
o Mezinárodním trestním soudu. EU by měla na této úrovni podporovat Irák při ratifikaci 
mezinárodních právních nástrojů. 

V oblasti obchodu a investic je dohoda nepreferenční a zahrnuje základní pravidla WTO, 
ačkoli Irák není jejím členem. Dohoda obsahuje některé významné preferenční prvky týkající 
se zejména veřejných zakázek, služeb a investic. 

Aktivity spolupráce EU plánované v oblasti sociálního a lidského rozvoje jsou také zaměřeny 
na boj proti chudobě a na uspokojování základních potřeb v oblasti zdravotnictví, školství 
a zaměstnanosti, které irácká vláda označila za svou prioritu. Je však vhodné dbát na to, aby 
provádění těchto činností bylo součástí rámce posilování kapacit a institucí s přihlédnutím 
k zásadám začleňování, transparentnosti a řádné správy věcí veřejných.

Tato dohoda mezi EU a Irákem je historická. Dochází k ní v rozhodující chvíli, aby 
v následujících letech provázela irácký přechod k demokracii, výzvy rekonstrukce a rozvoje 
a znovunabytí suverenity Iráku i jeho normalizaci v rámci mezinárodního společenství. EU se 
musí plně angažovat po boku iráckého lidu a jeho orgánů, které budou muset čelit mnoha 
výzvám, až koncem tohoto roku skončí stahování amerických bojových sil. Prvořadou výzvou 
zůstává bezpečnost a stabilita země. Irácké bezpečnostní síly mají stále větší pravomoci 
v terénu, avšak trpí nedostatečnou vnitřní soudržností, chybí jim právní rámec a demokratická 
kontrola. Navíc stále reálně hrozí násilí, ačkoli ho výrazně ubývá. Nelze vyloučit rizika, že se 
situace vymkne z rukou a znovu vypukne občanská válka. Nebezpečí hrozí zvláště 
náboženským menšinám, zejména křesťanské menšině. Prioritou iráckých politických 
představitelů, ale i mezinárodního společenství proto musí být národní usmíření. Je třeba plně 
podporovat konsolidaci politického a institucionálního řízení zasazenou do rámce 
demokratického, federálního a pluralitního státu založeného na dodržování lidských práv a na 
zásadě právního státu. Příští léta však také poznamená výzva rozvoje země, která patři mezi 
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nejchudší na naší planetě a kde velká většina obyvatelstva nemá přístup k základním 
potřebám (pitná voda, elektřina, zdravotnické infrastruktury…). Demokratický, stabilní 
a pluralitní Irák usilující o sociálně-ekonomický rozvoj svých občanů bude hrát prvořadou 
úlohu ve stabilitě regionu, který je klíčový pro mezinárodní bezpečnost. Jedná se zde 
o dlouhodobou strategickou vizi, která musí řídit politiku Unie ve vztahu k Iráku v budoucích 
letech. 

Dohoda o partnerství a spolupráci nepochybně dokládá odhodlání EU hrát významnou úlohu 
v přechodné etapě v Iráku, je však třeba, aby závazky Unie vedly k mobilizaci lidských 
a finančních zdrojů, které budou odpovídat proklamovaným politickým ambicím 
a strategickým výzvám. 


