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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir 
Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2010)0638),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo projektą (00000/20XX),

– atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 207 straipsnio 209 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies a punktą (C7-
0181/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją (A7-0000/2011),

1. pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Irako Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. kovo 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Irako Respublika dėl prekybos ir 
bendradarbiavimo susitarimo. Septintajame ES ir Irako derybų raunde abi šalys susitarė 
sustiprinti susitarimo projekto statusą – pakeisti jį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu 
ir įsteigti bendradarbiavimo tarybą, kuri reguliariai susitiktų ministrų lygmeniu. Šis ES ir 
Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas žymi pirmuosius ES ir Irako sutartinius 
santykius. Šio susitarimo, kuris sudarytas 10 metų (gali būti atnaujinamas), tikslas – sukurti 
tvirtą pagrindą Irako ir ES ryšiams stiprinti.

Susitarimui būdingi trys aspektai. Pirmasis yra politinis ir apima metinio ministrų ir 
vyresniųjų pareigūnų lygmens dialogo saugumo ir užsienio politikos klausimais pradžią Į 
susitarimą įtrauktos žmogaus teisių ir kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu sąlygos.
Vis dėlto rekomenduojama dvišalėse diskusijose pabrėžti, kad ES ypatingą dėmesį skiria tam, 
kad būtų laikomasi žmogaus teisių ir pagrindinių asmens laisvių, įskaitant religinių bei etninių 
mažumų ir pažeidžiamų gyventojų, kaip antai pabėgėliai ir perkeltieji asmenys. Be to, 
nustatytos sąlygos, susijusios su kova su terorizmu, šaulių ir lengvaisiais ginklais ir 
Tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Šiuo požiūriu ES turėtų palaikyti Iraką ratifikuojant 
tarptautines teisines priemones.

Prekybos ir investicijų srityje į šį nelengvatinės prekybos susitarimą įtrauktos pagrindinės 
Pasaulio prakybos organizacijos (PPO) taisyklės, nors Irakas nėra PPO narys. Jame nustatyta 
reikšmingų lengvatų, visų pirma viešųjų pirkimų, paslaugų ir investicijų srityje.  

Žmogaus ir socialinės raidos srityje numatyta ES bendradarbiavimo veikla siekiama kovoti su 
skurdu ir patenkinti svarbiausius poreikius sveikatos, švietimo ir užimtumo srityse, kuriuos 
Irako vyriausybė laiko prioritetiniais. Tačiau reikia stebėti, kad ši veikla būtų vykdoma ugdant 
gebėjimus ir steigiant institucijas, atsižvelgiant į įtraukties, skaidrumo ir gero valdymo 
principus.

Tai istorinis ES ir Irako susitarimas. Jis sudaromas lemiamu momentu, kad ateinančiais 
metais, kai ši šalis susidurs su atkūrimo ir vystymosi iššūkiais, turės atkurti savo suverenitetą 
ir normalizuoti santykius su tarptautine bendruomene, būtų galima paremti Irako perėjimą 
prie demokratijos. ES turi visapusiškai dalyvauti palaikydama Irako gyventojus ir valdžios 
institucijas, kurie susidurs su daugeliu sunkumų, kai šiemet pasitrauks JAV kovinės pajėgos. 
Kebliausia ir toliau yra užtikrinti šalies saugumą ir stabilumą. Irako saugumo pajėgų 
kompetencija didėja vykdant operacijas, bet joms? kenkia tai, kad trūksta vidinės sanglaudos 
ir nėra teisinio pagrindo ir demokratinės kontrolės. Be to, nors smurto ir akivaizdžiai mažėja, 
jis tebėra grėsminga realybė. Vis dar esama pavojaus, kad situacija taps nekontroliuojama ir 
kad vėl prasidės pilietinis karas; didžiausias pavojus gresia religinėms mažumoms, ypač 
krikščionims. Taigi ir atsakingų Irako politikų, ir tarptautinės bendruomenės prioritetas turėtų 
būti nacionalinis susitaikymas. Reikia visapusiškai remti įtraukiojo politinio ir institucinio 
valdymo sutvirtinimą demokratinėje, federalinėje ir pliuralistinėje šalyje, grindžiamoje 
pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principais. Be to, ateinančiais metais 
susidursime su iššūkiu stiprinti vystymąsi vienoje iš skurdžiausių šalių pasaulyje, kurioje 
didžioji gyventojų dalis neturi galimybių patenkinti esminių poreikių (neturi geriamojo 
vandens, elektros, nesama sveikatos infrastruktūros). Demokratiškas, stabilus, pliuralistinis 
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Irakas, siekiantis socialinės ir ekonominės savo piliečių raidos, atliks esminį vaidmenį 
užtikrinant stabilumą tarptautinio saugumo požiūriu lemiamą svarbą turinčiame regione. 
Atsižvelgiant į tai, reikalinga ilgalaikė strateginė vizija, kuria vadovaujantis ateinančiais 
metais turi būti vykdoma Sąjungos politika Irako atžvilgiu. 

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas rodo ES pasiryžimą atlikti svarbų vaidmenį 
Irako pereinamuoju laikotarpiu, tačiau Sąjungos įsipareigojimus turi atspindėti žmogiškųjų ir 
finansinių išteklių sutelkimas , kuris atitiktų deklaruojamas politines ambicijas ir strateginius 
uždavinius.


