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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy 
o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi 
z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2010)0638),

– uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony 
(00000/20XX),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
i art. 209 oraz art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(C7-0000/2011),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2011),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiką Iraku.
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UZASADNIENIE

Dnia 23 marca 2006 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania umowy o handlu 
i współpracy z Irakiem. Podczas siódmej rundy negocjacji między UE a Irakiem obie strony 
zgodziły się podnieść rangę projektu Umowy do „umowy o partnerstwie i współpracy” 
poprzez utworzenie Rady Współpracy, odbywającej regularne posiedzenia na szczeblu 
ministerialnym. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (dalej zwana 
„Umową”) stanowi nawiązanie pierwszego w historii stosunku umownego między tymi 
dwiema Stronami. Celem niniejszej Umowy, która zawarta zostaje na okres 10 lat 
(podlegający przedłużeniu), jest zbudowanie trwałych podstaw do umacniania stosunków 
między Irakiem a Unią Europejską.

Przypomnijmy, że Umowa obejmuje trzy obszary. Pierwszy obszar polityczny dotyczy 
ustanowienia dorocznego dialogu z udziałem ministrów oraz urzędników wysokiego szczebla 
na temat bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.  Umowa zawiera również klauzule dotyczące 
kwestii praw człowieka oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Zaleca 
się jednak, by w dyskusjach dwustronnych położono nacisk na szczególną wagę, jaką Unia 
Europejska przywiązuje do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności 
jednostki, w tym wobec mniejszości religijnych i etnicznych oraz słabszych grup 
społecznych, takich jak uchodźcy i przesiedleńcy. Umowa przewiduje również klauzule 
dotyczące zwalczania terroryzmu, broni strzeleckiej i lekkiej oraz Międzynarodowego 
Trybunału Karnego. Unia Europejska musi w tym względzie wspierać Irak w ratyfikowaniu 
międzynarodowych instrumentów prawnych.

Jeżeli chodzi o handel i inwestycje, niepreferencyjna Umowa obejmuje podstawowe reguły 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), mimo że Irak nie jest jeszcze członkiem WTO, oraz 
ustanawia pewne istotne elementy preferencyjne, między innymi w zakresie zamówień 
publicznych, usług i inwestycji.  

Poza tym zaplanowane w ramach współpracy działania UE w zakresie rozwoju społecznego 
mają na celu zwalczanie ubóstwa oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb pod względem 
zdrowia, edukacji i zatrudnienia, które stały się priorytetem dla rządu irackiego. Należy 
jednak czuwać nad tym, by realizacja tych działań stanowiła część procesu zwiększania 
potencjału i umacniania instytucji z uwzględnieniem zasad integracji społecznej, 
przejrzystości i dobrego sprawowania władzy.

Umowa między UE a Irakiem ma charakter historyczny.  Zostaje ona zawarta w decydującym 
momencie z zamiarem wsparcia Iraku w nadchodzących latach w procesie przemian 
demokratycznych, stawianiu czoła wyzwaniom związanym z odbudową i rozwojem, 
odzyskaniu przez Irak suwerenności i unormowaniu jego stosunków ze wspólnotą 
międzynarodową.  Unia Europejska musi w pełni zaangażować się we wspieranie narodu 
irackiego i władz irackich, które będą musiały stawić czoła licznym wyzwaniom, z chwilą 
gdy w tym roku zakończy się proces wycofywania amerykańskich oddziałów zbrojnych, przy 
czym podstawowym wyzwaniem będzie bezpieczeństwo i stabilność kraju. Irackie siły 
bezpieczeństwa zdobywają umiejętności na miejscu, lecz brakuje im spójności wewnętrznej 
oraz regulacji prawnych i demokratycznej kontroli. Ponadto przemoc pozostaje 
niebezpiecznym elementem życia w tym kraju, mimo iż jej poziom zdecydowanie obniżył się. 
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Ciągle istnieje ryzyko wymknięcia się sytuacji spod kontroli i powrotu do stanu wojny, a w 
obliczu takiej sytuacji mniejszości religijne, w tym mniejszości chrześcijańskie, są 
szczególnie zagrożone. Dlatego też pojednanie narodowe powinno być priorytetem nie tylko 
dla decydentów irackich, lecz również dla społeczności międzynarodowej. Należy w pełni 
wspierać umacnianie globalnego ładu politycznego i instytucjonalnego w ramach 
demokratycznego, federalnego i pluralistycznego państwa opartego na poszanowaniu praw 
człowieka i praworządności. Wreszcie nadchodzące lata będą również naznaczone 
wyzwaniami związanymi z rozwojem jednego z najbiedniejszych państw świata, w którym 
zdecydowana większość ludności nie ma dostępu do podstawowych dóbr (woda pitna, energia 
elektryczna, infrastruktura sanitarna itp.). Demokratyczny, stabilny, pluralistyczny 
i zaangażowany w rozwój społeczno-gospodarczy swoich obywateli Irak odegra 
pierwszoplanową rolę w zapewnieniu stabilności w regionie, który ma kluczowe znaczenie 
dla bezpieczeństwa międzynarodowego. To wymaga długoterminowej strategicznej wizji, 
którą powinna kierować się polityka Unii Europejskiej wobec Iraku w nadchodzących latach. 

Bez wątpienia w umowie o partnerstwie i współpracy podkreśla się, że UE jest zdecydowana 
odegrać kluczową rolę w transformacji Iraku, jednak zobowiązania Unii muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w mobilizacji zasobów ludzkich i finansowych odpowiadających 
deklarowanym celom politycznym i wyzwaniom strategicznym.


