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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2010)0638),

– gezien de ontwerppartnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (00000/20XX),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de 
artikelen 207 en 209 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0000/2011),

– gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Irak.
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TOELICHTING

Op 23 maart 2006 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te voeren over 
een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Irak. Tijdens de zevende 
onderhandelingsronde kwamen Irak en de EU overeen de status van de ontwerpovereenkomst 
op te waarderen tot "partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst" en een 
samenwerkingsraad in te stellen die regelmatig op ministerieel niveau zou samenkomen.
Deze partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak is de allereerste 
overeenkomst waarin contractuele betrekkingen tussen beide partijen worden vastgelegd.
De overeenkomst, die voor tien jaar wordt gesloten (en vervolgens kan worden verlengd), wil 
een solide grondslag leggen voor de versterking van de banden tussen Irak en de EU.

De overeenkomst omvat drie luiken. Het eerste, politieke luik behelst de instelling van een 
jaarlijkse dialoog op ministerieel niveau en op het niveau van hoge ambtenaren, over kwesties 
in verband met veiligheid en buitenlands beleid.  In de overeenkomst zijn ook bepalingen 
opgenomen inzake mensenrechten en de bestrijding van de verspreiding van 
massavernietigingswapens. Het is echter aanbevolen om in de bilaterale gesprekken 
bijzondere aandacht te vestigen op de gehechtheid van de EU aan de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele individuele vrijheden, ook jegens religieuze en etnische 
minderheden en kwetsbare bevolkingsgroepen zoals vluchtelingen en ontheemden.
De overeenkomst bevat voorts ook bepalingen inzake de bestrijding van terrorisme, 
handvuurwapens en lichte wapens en het Internationaal Strafhof. In dit verband moet de EU 
Irak ondersteunen bij de ratificatie van de internationale rechtsinstrumenten.

Wat handel en investeringen betreft, zijn de basisregels van de WTO in de niet-preferentiële 
overeenkomst opgenomen, hoewel Irak nog geen WTO-lid is. De overeenkomst voorziet in 
een aantal substantiële preferentiële elementen, met name voor overheidsopdrachten, diensten 
en investeringen.

De geplande samenwerkingsactiviteiten inzake sociale en menselijke ontwikkeling van de EU 
zijn gericht op armoedebestrijding en op het tegemoetkomen aan de basisbehoeften inzake 
gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid, waarvan de Iraakse regering een prioriteit maakt.
De tenuitvoerlegging van deze activiteiten dient gericht te zijn op capaciteitsopbouw en 
institutionele opbouw, met inachtneming van de beginselen van inclusiviteit, transparantie en 
goed bestuur.

De overeenkomst tussen de EU en Irak is van grote historische betekenis. Zij komt er op een 
cruciaal moment voor het begeleiden van het Iraakse democratiseringsproces tijdens de 
komende jaren, de uitdagingen van wederopbouw en ontwikkeling, het herstel van de Iraakse 
soevereiniteit en de normalisering van de betrekkingen in de internationale gemeenschap.  
De EU moet haar volledige steun verlenen aan het Iraakse volk en de Iraakse autoriteiten, die 
voor grote uitdagingen staan nu de terugtrekking van de Amerikaanse troepen dit jaar een feit 
wordt. De veiligheid en stabiliteit van het land blijven de belangrijkste uitdaging. De Iraakse 
strijdkrachten hebben aan bekwaamheid op het terrein gewonnen, maar de interne cohesie laat 
te wensen over, en een juridische omkadering en democratische controle ontbreken. Het 
geweld blijft een dreigende realiteit, ook al is de situatie aanzienlijk verbeterd. Risico's op 
ontsporingen en een heropflakkering van de burgeroorlog kunnen niet worden uitgesloten.
Daarbij lopen vooral de religieuze minderheden, en met name de christenen, gevaar.
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Nationale verzoening moet dan ook een prioriteit zijn, niet alleen van de Iraakse politieke 
leiders, maar ook van de internationale gemeenschap. De consolidering van een op 
inclusiviteit gericht politiek en institutioneel bestuur in het kader van de democratische, 
federale, pluralistische staat, gebaseerd op de eerbiediging van de mensenrechten en de 
rechtsstaat, moet ten volle worden ondersteund. De komende jaren zullen ook in het teken 
staan van het streven naar ontwikkeling van een van de armste landen ter wereld, waar het 
grootste deel van de bevolking geen toegang heeft tot de basisbehoeften (drinkbaar water, 
elektriciteit, gezondheidszorg,…). Een democratisch, stabiel en pluralistisch Irak, dat zich 
inzet voor de sociaaleconomische ontwikkeling van zijn burgers, zal een bepalende rol spelen 
in de stabiliteit van een regio die van cruciaal belang is voor de internationale veiligheid. Het 
gaat hier om een strategische visie op lange termijn, die het beleid van de Unie ten aanzien 
van Irak voor de komende jaren moet sturen.

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst getuigt weliswaar van de vastberadenheid 
van de EU om een rol van betekenis te spelen in het overgangsproces in Irak, maar de 
toezeggingen van de Unie moeten in praktijk worden gebracht, door de terbeschikkingstelling 
van personele en financiële middelen die in overeenstemming zijn met de getoonde politieke 
ambitie en met het strategische belang van de regio.


