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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija u 
Koperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-
Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2010)0638),

– wara li kkunsidra il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-
oħra (00000/20XX),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikoli 207 u 
209 kif ukoll l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt a, tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8), tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
(A7-0000/2011),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu  għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u  lir-
Repubblika tal-Iraq.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fit-23 ta’ Marzu 2006 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja Ftehim ta’ 
Kummerċ u Koperazzjoni mal-Iraq. Matul is-seba’ ċiklu ta’ negozjati UE-Iraq, iż-żewġ 
partijiet ftehmu li jkabbru l-istatus tal-abbozz fi “Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni” minn 
Kunsill ta' Koperazzjoni li jiltaqa' regolarment fuq livell ministerjali. Dan il-Ftehim ta’ 
Sħubija u Koperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq se jiddemarka l-ewwel relazzjoni kuntrattwali li 
qatt saret bejn il-partijiet. Konkluż għal perjodu ta’ 10 snin (li jiġġedded), huwa jibni bażi 
solida għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn l-Iraq u l-UE.

Il-ftehim ikopri tliet aspetti. L-ewwel huwa politiku bl-introduzzjoni ta’ djalogu annwali fuq 
il-livell ministerjali u l-livell tal-uffiċjali għoljin dwar kwistjonijiet tas-sigurtà u tal-politika 
barranija.  Xi klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u li jissieltu kontra l-proliferazzjoni tal-
armi tad-distruzzjoni tal-massa huma inklużi f’dan il-Ftehim. Huwa madankollu 
rrakkomandat li d-diskussjonijiet bilaterali jinsistu fuq l-attenzjoni partikolari li tagħti l-UE 
lid-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali individwali inklużi dawk tal-minoritajiet 
reliġjużi u etniċi u l-popolazzjonijiet vulnerabbli bħal ma huma r-refuġjati u l-persuni spustati.
Xi klawżoli dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, dwar l-armi żgħar u leġġeri u dwar il-Qorti 
Kriminali Internazzjonali huma wkoll previsti. F’da ir-rigward, l-UE trid tappoġġja l-Iraq fir-
ratifika tal-istrumenti ġuridiċi internazzjonali.

Fir-rigward tal-kummerċ u l-investimenti, il-ftehim, mhux preferenzjali, jintegra r-regoli 
fundamentali tad-WTO għalkemm l-Iraq għadu mhuwiex membru. Fih jinsabu xi elementi 
preferenzjali mhux negliġibbli dwar, b'mod partikolari, l-akkwisti pubbliċi, is-servizzi u l-
investimenti.  

Fl-aħħar, l-attivitajiet ta’ koperazzjoni pprogrammati fil-qasam tal-iżvilupp soċjali u uman tal-
UE jfittxu li jiġġieldu kontra l-faqar biex jiġu ssodisfatti l-bżonnijiet vitali fil-qasam tas-
saħħa, l-edukazzjoni u l-impjiegi, li l-gvern Iraqin għaraf bħala prijoritajiet. Madankollu huwa 
neċessarju li jiġi kkontrollat li dawn l-attivitajiet isiru fil-qafas tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u tal-
istituzzjonijiet filwaqt li jitqiesu l-prinċipji tal-inklużjoni, tat-trasparenza u tal-governanza 
tajba.

Dan il-ftehim bejn l-UE u l-Iraq huwa storiku. Dan isir fi żmien deċiżiv biex jakkumpanja, 
għas-snin li ġejjin, it-tranżizzjoni demokratika Iraqina, l-isfidi tar-rikostruzzjoni u tal-
iżvilupp, ir-restawr min-naħa tal-Iraq tas-sovranità tagħha u n-normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħha mal-komunità internazzjonali.  L-UE trid tkun għal kollox impenjata id 
f’id mal-poplu Iraqin u l-awtoritajiet tiegħu li se jkollu ħafna sfidi meta jitilqu l-forzi 
Amerikani fl-aħħar ta’ din is-sena. Is-sigurtà u l-istabilità tal-pajjiż jibqgħu l-ewwel sfidi. Il-
forzi tas-sigurtà Iraqini qed jitjiebu fil-kompetenza meta jkunu barra imma qed ibatu minn 
nuqqas ta’ koeżjoni, ta’ qafas legali u ta’ skrutinju demokratiku. Barra minn hekk, il-vjolenza, 
għalkemm qed tonqos, tibqa’ fil-verità theddida. Ir-riskji ta’ sitwazzjoni li ma tibqax taħt 
kontroll jew ir-ritorn lejn gwerra ċivili jibqgħu preżenti: il-minoritajiet reliġjużi b’mod 
partikolari l-kristjani jinsabu b’mod partikolari fil-periklu. Għalhekk ir-rikonċiljazzjoni 
nazzonjali tibqa’ l-prijorità tar-responsabbli politiċi Iraqini imma wkoll dik tal-komunità 
internazzjonali. Il-konsolidazzjoni ta’ governanza politika u istituzzjonali inklużi fil-qafas ta’ 
Stat demokratiku, federali, pluralist ibbażat fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-
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dritt iridu jkunu għal kollox appoġġati. Fl-aħħar, is-snin li ġejjin se jkunu wkoll immarkati 
mill-isfida tal-iżvilupp għal wieħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja fejn il-maġġoranza tal-
popolazzjoni m’għandhiex aċċess għall-bżonnijiet bażiċi (ilma tax-xorb, elettriku, 
infrastrutturi sanitarji, ....). Iraq demokratiku, stabbli, pluralista, impenjat fl-iżvilupp soċjo-
ekonomiku taċ-ċittadini tiegħu, se jkollu rwol ewlieni fl-istabilità ta’ reġjun kruċjali għas-
sigurtà internazzjonali. Dan jeħtieġ viżjoni strateġika fuq tul ta’ żmien twil li tiggwida l-
politika tal-Unjoni dwar l-Iraq għas-snin li ġejjin. 

Żgur li l-ftehim ta’ sħubija u koperazzjoni huwa xhieda tad-determinazzjoni tal-UE biex 
ikollha rwol importanti fit-tranżizzjoni tal-Iraq imma l-impenji tal-Unjoni jridu jiġu riflessi 
fil-mobilizzazzjoni tar-riżorsi umani u finanzjarji li jkunu tal-livell tal-ambizzjonijiet politiċi u 
r-riskji strateġiċi.


