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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale 
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken 
Irak på den anden side
(KOM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2010)0638),

– der henviser til udkast til aftale om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale 
mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken 
Irak på den anden side (00000/20XX),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og 
209, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0000/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk.8,

– der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2011),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Iraks regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den 23. marts 2006 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om en 
handels- og samarbejdsaftale med Irak. Ved den syvende runde af forhandlingerne mellem 
EU og Irak enedes de to parter om at højne aftaleudkastets status til "partnerskabs- og 
samarbejdsaftale" ved at oprette et samarbejdsråd, der regelmæssigt mødes på ministerplan.
Denne partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak udgør den første 
kontraktmæssige forbindelse mellem parterne nogensinde. Formålet med aftalen, der indgås 
for 10 år (med mulighed for forlængelse), er at skabe et solidt grundlag for at styrke båndene 
mellem Irak og EU.

Aftalen består af tre dele: Den første del er politisk og omfatter indførelsen af en årlig dialog 
på ministerielt plan og embedsmandsplan vedrørende spørgsmål om sikkerhed og 
udenrigspolitik. Der er medtaget bestemmelser om menneskerettigheder og opdæmning for 
spredning af masseødelæggelsesvåben i aftalen. Der bør dog i de bilaterale drøftelser 
insisteres på, at EU er særligt opmærksom på overholdelsen af menneskerettighederne og de 
grundlæggende individuelle rettigheder, herunder for religiøse og etniske mindretal og udsatte 
befolkningsgrupper som f.eks. flygtninge og fordrevne. Aftalen indeholder endvidere 
bestemmelser om bekæmpelse af terrorisme, håndvåben og lette våben og Den Internationale 
Straffedomstol. EU bør på dette plan støtte Irak i landets ratificering af internationale 
juridiske instrumenter.

Men hensyn til handel og investeringer omfatter aftalen, der ikke er en præferenceaftale, de 
grundlæggende WTO-bestemmelser, selvom Irak ikke er medlem af WTO. Den indeholder 
bestemmelser om visse væsentlige præferenceklausuler, navnlig vedrørende offentlige indkøb 
og tjenester og investeringer.  

Endelig har EU's samarbejdsaktiviteter på områderne social og menneskelig udvikling til 
formål at bekæmpe fattigdom og dække livsvigtige sundheds-, uddannelses- og 
beskæftigelsesmæssige behov, hvilket den iranske regering ser som sine prioriteter. Det skal 
dog sikres, at disse aktiviteter ligger inden for rammer af en kapacitets- og 
institutionsopbygning, hvor der tages hensyn til principperne om inklusivitet, 
gennemsigtighed og god forvaltningsskik.

Denne aftale mellem EU og Irak er historisk. Den kommer på et afgørende tidspunkt for, at 
den over de næste år kan ledsage overgangen til demokrati i Irak, udfordringerne i forbindelse 
med genopbygning og udvikling og Iraks generhvervelse af sin suverænitet og landets 
normalisering i forhold til det internationale samfund. EU skal være fuldt ud engageret ved 
det irakiske folks og landets myndigheders side, da de får rigelig med udfordringer, når de 
amerikanske kampstyrkers tilstedeværelse i år ophører.  Landets sikkerhed og stabilitet vil 
udgøre den største udfordring. De irakiske sikkerhedsstyrkers kompetencer i felten er styrket, 
men de lider stadig under manglende intern sammenhæng og manglen på en juridisk ramme 
og demokratisk kontrol. Endvidere er volden fortsat – selvom den er faldet drastisk – en stor 
trussel. Risikoen for en forværring af situationen og en genopblussen af borgerkrigen kan ikke 
udelukkes, og de religiøse mindretal, navnlig de kristne, er i særlig grad i fare. Derfor bør de 
ansvarlige irakiske politikere og det internationale samfund prioritere den nationale forsoning 
højt. Der skal gives al mulig støtte til en konsolidering af en inklusiv politisk og institutionel 
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forvaltning inden for rammerne af en demokratisk, føderal og pluralistisk stat, der er baseret 
på respekten for menneskerettighederne og retsstaten. Endelig vil de kommende år blive 
præget af de udfordringer, der er forbundet med udviklingen i et af verdens fattigste lande, 
hvor en stor del af befolkningen ikke har adgang til de grundlæggende fornødenheder 
(drikkevand, elektricitet, sundhedsinfrastrukturer, osv.). Et demokratisk, stabilt og pluralistisk 
Irak, der er engageret i en social og økonomisk udvikling for sine borgere, vil spille en vigtig 
rolle for stabiliteten i regionen, hvilket er afgørende for den internationale sikkerhed.   Det 
handler her om en strategisk langsigtet vision, der skal styre Unionens politik med hensyn til 
Irak i de kommende år.  

Partnerskabs- og samarbejdsaftalen vidner om EU's vilje til at spille en vigtig rolle i Iraks 
overgang, men Unionens engagement skal omsættes i en frigørelse af menneskelige og 
økonomiske ressourcer, der står mål med de politiske ambitioner og de strategiske 
udfordringer.


