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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti 
partnerségi és együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi 
határozatra irányuló javaslatról
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2010)0638),

– tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság 
közötti partnerségi és együttműködési megállapodás tervezetére (00000/20XX),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 209. 
cikkének értelmében és a 218. cikk (6) bekezdésének a) pontjával összefüggésben 
benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7-0000/2011),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve az Iraki Köztársaság kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

A Tanács 2006. március 23-án felhatalmazta a Bizottságot az Iraki Köztársasággal kötendő 
kereskedelmi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokra. Az EU és Irak közötti 
tárgyalások hetedik fordulója során a két fél megegyezett abban, hogy a tervezett 
megállapodást magasabb szintre, a „partnerségi és együttműködési megállapodás” szintjére 
emelik egy rendszeresen miniszteri szinten ülésező Együttműködési Tanács létrehozásával.
Az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: 
megállapodás) a legelső szerződéses kapcsolat, amely az EU és Irak között létesül. E tíz évre 
kötött (megújítható) megállapodás célja szilárd alapot létrehozni az Irak és az EU közötti 
kapcsolatok megerősítésére.

Emlékeztetőül: a megállapodás három kérdéskört ölel fel. Az első – politikai – kérdéskörbe 
egy miniszteri, illetve magas szintű tisztviselői szinten biztonsági és külpolitikai kérdésekről 
folytatandó éves párbeszéd létrehozása tartozik. A megállapodásnak részét képezik az emberi 
jogokra és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelemre vonatkozó klauzulák is.
Ugyanakkor a kétoldalú megbeszéléseken ajánlatos hangsúlyozni, hogy az EU szoros 
figyelemmel követi az emberi jogok és az alapvető egyéni szabadságok tiszteletben tartásának 
helyzetét, ezek közé értve a vallási és etnikai kisebbségek, valamint a kiszolgáltatott helyzetű 
csoportok – így a menekültek és a helyváltoztatásra kényszerülők – helyzetét is. Külön 
klauzulák vonatkoznak a terrorizmus és a kézi- és könnyűfegyverek elleni küzdelemre, 
valamint a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Az EU-nak ebben a tekintetben támogatnia kell 
Irakot a nemzetközi jogi eszközök ratifikálásában.

A kereskedelem és a beruházások vonatkozásában a – kedvezményeket nem tartalmazó –
megállapodás átveszi a WTO alapvető szabályait, bár a szervezetnek Irak nem tagja.
Találhatók benne olyan nem elhanyagolható preferenciális elemek, amelyek a 
közbeszerzéseket, a szolgáltatásokat és a beruházásokat érintik.  

Végül, a szociális és humán fejlesztési együttműködéssel kapcsolatosan tervezett uniós 
tevékenységek – a szegénység elleni küzdelem mellett – azoknak az egészségügy, az oktatás 
és a foglalkoztatás terén fennálló létfontosságú szükségleteknek a kielégítését célozzák, 
amelyek az iraki kormány számára elsőbbséggel bírnak. Ezzel egyidejűleg fontos arra is 
ügyelni, hogy e tevékenységek végrehajtása – a társadalmi befogadás, az átláthatóság és a jó 
kormányzás elveinek figyelembevételével – illeszkedjék a kapacitás- és intézményfejlesztés 
folyamatába.

A megállapodás történelmi jelentőségű esemény az EU és Irak közötti kapcsolatokat tekintve. 
Döntő pillanatban kerül rá sor, és az elkövetkező években segíteni fogja Irakot a 
demokratikus átmenetben, az újjáépítés és a fejlesztés kihívásainak leküzdésében, az ország 
szuverenitásának visszaszerzésében, nemzetközi téren pedig helyzetének normalizálásában.  
Az EU-nak teljes mértékben el kell köteleznie magát az iraki nép és az iraki hatóságok 
mellett, amelyeknek számos kihívással kell majd megküzdeniük, amikor az idei év végén az 
amerikai haderők távoznak az országból. Az első számú kihívást továbbra is az ország 
biztonsági helyzete és stabilitása jelentik. Az iraki biztonsági erők egyre nagyobb 
tapasztalatra tesznek szert, ami a mindennapi küzdelmet illeti, de híján vannak a belső 
összetartásnak, valamint hiányzik a szilárd jogi keret és a demokratikus ellenőrzés. 
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Egyidejűleg az erőszak – bár érzékelhetően csökkenő mértékben – továbbra is fenyegető 
valóság. A kisiklások és a polgárháború kiújulásának veszélyét nem lehet semmisnek 
tekinteni; a vallási – nevezetesen keresztény – kisebbségek pedig különösen veszélyben 
vannak. Ezért Irak és a nemzetközi közösség politikai vezetőinek a nemzeti megbékélést kell 
prioritásnak tekinteniük. Feltétel nélkül támogatni kell az inkluzív politikai és intézményi 
kormányzás megszilárdítását egy demokratikus, szövetségi és plurális – az emberi jogok 
tiszteletben tartásán és a jogállamiságon alapuló – állam keretei között. Végezetül, az 
elkövetkező éveket fémjelzi majd a fejlesztés kihívása is egy olyan ország esetében, amelyet a 
világ legszegényebb országai közé sorolnak, és ahol a lakosság hatalmas többsége nem képes 
alapvető szükségleteinek (ivóvíz, villanyáram, egészségügyi infrastruktúra stb.) kielégítésére. 
A demokratikus, stabil, plurális Irak, amely gondot fordít polgárai szociális-gazdasági 
fejlődésére, elsőrangú szerepet fog játszani egy, a nemzetközi biztonság szempontjából 
kulcsfontosságú régió stabilitásában. Az elkövetkező éveket tekintve az Uniónak e hosszú 
távú stratégiai elképzeléseket kell szem előtt tartania az Irakkal kapcsolatos politika 
alakításában. 

Bár a partnerségi és együttműködési megállapodás az EU az iránti eltökéltségéről tanúskodik, 
hogy jelentős szerepet kíván betölteni az iraki átmenetben, az uniós 
kötelezettségvállalásoknak a kinyilvánított politikai szándékokkal és a stratégiai kihívásokkal 
felérő humán és pénzügyi erőforrások mozgósításában is meg kell nyilvánulniuk.


