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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2010)0638),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, 
αφετέρου (00000/20XX),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα 
άρθρα 207 και 209, σε συνδυασμό με το άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο α), της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2011),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας του Ιράκ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 23 Μαρτίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί 
συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με το Ιράκ. Κατά τη διάρκεια του έβδομου γύρου των 
διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ιράκ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναβαθμίσουν το καθεστώς του 
σχεδίου συμφωνίας σε «συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας» με τη θέσπιση 
Συμβουλίου συνεργασίας που θα συνέρχεται τακτικά σε υπουργικό επίπεδο. Αυτή η 
συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ αποτελεί την πρώτη συμβατική σχέση 
μεταξύ των δύο μερών. Σκοπός της παρούσας συμφωνίας, η οποία είναι 10ετούς διάρκειας
(ανανεώσιμων), είναι η δημιουργία μιας στέρεας βάσης για την παγίωση των σχέσεων μεταξύ 
του Ιράκ και της EE.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμφωνία καλύπτει τρεις πτυχές. Η πρώτη, η πολιτική, με την 
καθιέρωση ετήσιου διαλόγου σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων, 
αφορά θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.  Στη συμφωνία περιέχονται ρήτρες για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων μαζικής 
καταστροφής. Είναι σκόπιμο, ωστόσο, κατά τις διμερείς συζητήσεις να δίνεται έμφαση στην 
ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει η ΕΕ στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ατομικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων 
και των εθνοτικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όπως οι πρόσφυγες και οι 
εκτοπισμένοι. Προβλέπονται επίσης ρήτρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για τα 
φορητά όπλα μικρού διαμετρήματος και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Η ΕΕ οφείλει 
στο ζήτημα αυτό να στηρίξει το Ιράκ για την κύρωση διεθνών νομικών μέσων.

Στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων η συμφωνία, που δεν είναι προτιμησιακή, 
ενσωματώνει τους βασικούς κανόνες του ΠΟΕ, παρόλο που το Ιράκ εξακολουθεί να μην είναι 
μέλος του. Περιέχει αξιόλογα προτιμησιακά στοιχεία σχετικά κυρίως με τις δημόσιες 
συμβάσεις, τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις.  

Τέλος, οι προγραμματισμένες δραστηριότητες συνεργασίας της ΕΕ  για την κοινωνική και 
ανθρώπινη ανάπτυξη έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την ικανοποίηση 
ζωτικών αναγκών στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στις οποίες η 
κυβέρνηση του Ιράκ έχει δώσει προτεραιότητα . Θα πρέπει, ωστόσο, να υπάρχει μέριμνα 
ώστε η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών να τοποθετείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 
ικανότητας και των θεσμών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ένταξης, της διαφάνειας και 
της χρηστής διακυβέρνησης.

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ιράκ είναι ιστορική. Έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή να 
στηρίξει, τα επόμενα χρόνια, τη δημοκρατική μετάβαση στο Ιράκ, την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης και την ανάκτηση από το Ιράκ της 
κυριαρχίας του και της θέσης του στη διεθνή κοινότητα.  Η ΕΕ πρέπει να παρασταθεί με όλες 
τις δυνάμεις της στον ιρακινό λαό και τις αρχές του, που θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές 
προκλήσεις όταν ολοκληρωθεί, στα τέλη του τρέχοντος έτους, η απόσυρση των μάχιμων 
αμερικανικών δυνάμεων. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της χώρας εξακολουθούν να είναι η 
πρώτη πρόκληση. Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας γίνονται όλο και ικανότερες στην πράξη, 
αλλά πάσχουν από την έλλειψη εσωτερικής συνοχής και την απουσία νομικού πλαισίου και 
δημοκρατικού ελέγχου. Επίσης, η βία, παρά τη σαφή υποχώρηση, παραμένει μια απειλητική 
πραγματικότητα. Οι κίνδυνοι εκτροπής και επανάληψης του εμφύλιου πολέμου δεν μπορούν 
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να αποκλειστούν· κυρίως οι θρησκευτικές μειονότητες των χριστιανών κινδυνεύουν 
ιδιαίτερα. Η εθνική συμφιλίωση, επομένως, θα πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα των 
ιρακινών υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Η εδραίωση 
μιας πολιτικής και θεσμικής διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο ενός 
δημοκρατικού, ομοσπονδιακού, πλουραλιστικού κράτους βασιζόμενου στο σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου πρέπει να στηριχθεί αποφασιστικά. 
Τέλος, τα επόμενα χρόνια θα σημαδευτούν επίσης από την πρόκληση της ανάπτυξης μιας από 
τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, όπου η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έχει 
πρόσβαση σε βασικά αγαθά (νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, υπηρεσίες υγείας, .. .). Ένα Ιράκ 
δημοκρατικό, σταθερό, πλουραλιστικό, που ασχολείται με την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη των πολιτών του, θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη σταθερότητα μιας 
περιοχής ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια. Είναι ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό 
όραμα που πρέπει να κατευθύνει την πολιτική της Ένωσης έναντι του Ιράκ τα επόμενα 
χρόνια. 

Ασφαλώς, η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μαρτυρεί την αποφασιστικότητα 
της ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του Ιράκ, αλλά οι δεσμεύσεις της 
Ένωσης πρέπει να μετουσιώνονται στην κινητοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων 
ανάλογων με τις πολιτικές φιλοδοξίες που εκφράζονται και τα στρατηγικά διακυβεύματα.


