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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par partnerattiecību un sadarbības nolīguma 
noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas 
Republiku, no otras puses
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2010)0638),

– par Partnerattiecību un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (00000/20XX),

– ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 207. un 209. pantu, ievērojot 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu 
(C7-0000/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A7-0000/2011),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Irākas Republikas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Padome 2006. gada 23. martā pilnvaroja Komisiju sarunām par tirdzniecības un sadarbības 
nolīgumu ar Irāku. Septītā ES un Irākas sarunu cikla laikā puses vienojās paaugstināt projekta 
statusu līdz partnerības un sadarbības nolīgumam, izveidojot Sadarbības padomi, kuras 
sanāksmes regulāri notiktu ministriju līmenī. ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums 
iezīmēs pirmās līgumiskās attiecības starp šīm pusēm. Šis nolīgums tiks noslēgts uz 
10 gadiem (ar iespēju termiņu pagarināt), un tā mērķis ir izveidot stabilu pamatu saišu 
nostiprināšanai starp Irāku un ES.

Nolīgumam ir trīs sadaļas. Pirmā ir politiska, kas nosaka ikgadēju ministriju un augstāko 
ierēdņu dialogu par drošības un ārpolitikas jautājumiem.  Nolīgumā ir iekļautas klauzulas par 
cilvēktiesībām un par masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas apkarošanu. Divpusējās sarunās 
tomēr ir jāuzsver, ka ES īpašu vērība velta cilvēktiesību un personu pamatbrīvību ievērošanai, 
tostarp reliģisko un etnisko minoritāšu, kā arī mazāk aizsargāto iedzīvotāju, piemēram, bēgļu 
un pārvietoto personu tiesību ievērošanai. Ir paredzētas arī klauzulas par terorisma, vieglo 
ieroču un kājnieku ieroču apkarošanu un par Starptautisko krimināltiesu. ES šajā sakarībā ir 
jāatbalsta Irāka, ratificējot starptautiskos juridiskos instrumentus.

Tirdzniecības un investīciju ziņā nolīgums nav preferenciāls, bet tajā ir iekļauti PTO 
pamatnoteikumi, lai gan Irāka nav tās locekle. Tajā ir paredzēti nenoliedzami preferenciāli 
elementi, piemēram, attiecībā uz publisko iepirkumu, pakalpojumiem un investīcijām.  

Visbeidzot tajā ir iekļauti sadarbības pasākumi, kas ES plānoti sociālās attīstības un 
cilvēkattīstības jomā ar mērķi apkarot nabadzību un apmierināt pamatvajadzības veselības 
aizsardzības, izglītības un nodarbinātības jomā, ko Irākas valdība ir noteikusi par prioritāti. 
Tomēr ir jārūpējas par to, lai šie pasākumi atbilstu spēju un institūciju stiprināšanai, ņemot 
vērā iekļaušanas, pārredzamības un labas pārvaldības principus.

Šādam ES un Irākas nolīgumam ir vēsturiska nozīme. Tas tiek slēgts nozīmīgā laikā un 
turpmākajos gados tas būs nepieciešams Irākas demokrātisko pārmaiņu atbalstam, 
atjaunošanas un attīstības problēmu risināšanai, kā arī atgūstot suverenitāti un līdzsvarojot 
stāvokli starptautiskajā sabiedrībā.  ES ir aktīvi jāatbalsta Irākas iedzīvotāji un tās varas 
iestādes, jo šā gada beigās būs jārisina vairāki uzdevumi, tostarp Amerikas kaujas vienību 
izvešana. Galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts drošību un stabilitāti. Irākas drošības spēku 
kompetence pamazām palielinās, bet tiem trūkst iekšējas saskaņas un juridiska regulējuma, kā 
arī demokrātiskas kontroles. Turklāt vardarbība, lai gan tā samazinās, joprojām ir reāls 
drošības apdraudējums. Nav iespējams pilnībā novērst sarežģījumu un pilsoņu kara atsākšanās 
draudus. Visvairāk apdraudētas ir tieši kristiešu minoritātes. Tādēļ nacionālai samierināšanai 
ir jābūt Irākas atbildīgo politiķu, kā arī starptautiskās kopienas prioritātei. Ir pilnībā jāatbalsta 
iekļaujošas politiskās un institucionālās pārvaldības nostiprināšanās demokrātiskā, federālā, 
plurālistiskā valstī, kas balstīta uz cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu. Visbeidzot 
nākamos gadus iezīmēs cīņa par attīstību valstī, kas ir viena no nabadzīgākajām pasaulē, jo 
lielākā daļa iedzīvotāju nevar apmierināt savas pamatvajadzības (dzeramais ūdens, elektrība, 
sanitārās infrastruktūras utt.) Demokrātiskai, stabilai, plurālistiskai Irākai, kas uzsākusi sociāli 
ekonomisko attīstību savu pilsoņu labā, būs nozīmīga loma reģionālās stabilitātes 
nodrošināšanā, kas ir izšķiroši svarīga starptautiskai drošībai. Savienības politika attiecībā uz 
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Irāku turpmākajos gados ir jābalsta uz ilgtermiņa stratēģisku redzējumu. 

Protams, ka partnerības un sadarbības nolīgums liecina par ES apņemšanos Irākas pārejas 
procesu sakarībā uzņemties nozīmīgu lomu, bet Savienībai sava apņemšanās ir jāapliecina arī, 
mobilizējot paustajiem politiskajiem plāniem un stratēģiskajiem uzdevumiem atbilstošus 
cilvēkresursus un finansējumu.


