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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de 
parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 
şi Republica Irak, pe de altă parte
(COM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2010)0638),

– având în vedere proiectul de acord de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi 
statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte (00000/20XX),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 
207 şi 209, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (C7-0000/2011),

– având în vedere articolul 81 şi articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2011),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului, Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Republicii Irak.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 23 martie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord comercial şi de 
cooperare cu Irak. Cu ocazia celui de al şaptelea ciclu de negociere UE-Irak, cele două părţi 
au convenit să schimbe statutul proiectului în „acord de parteneriat şi cooperare” prin 
instituirea unui Consiliu de cooperare care se reuneşte periodic, la nivel ministerial. Acest 
acord de parteneriat şi cooperare UE-Irak reprezintă prima relaţie contractuală stabilită 
vreodată între părţi. Scopul prezentului acord, încheiat pe o perioadă de 10 ani (ce poate fi 
reînnoită), este de a crea o bază solidă pentru consolidarea legăturilor dintre Irak şi UE. 

Reamintim că acordul acoperă trei părţi. Prima parte, politică, vizează chestiuni de securitate 
şi de politică externă, prin instaurarea unui dialog anual la nivel ministerial şi la nivelul 
înalţilor funcţionari,. Sunt incluse în acord clauze privind drepturile omului şi combaterea 
proliferării armelor de distrugere în masă.  Se recomandă, cu toate acestea, să se insiste, în 
cadrul discuţiilor bilaterale, asupra atenţiei deosebite pe care UE o acordă respectării 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv în ceea ce priveşte 
minorităţile religioase şi etnice şi populaţiile vulnerabile, cum ar fi refugiaţii şi persoanele 
strămutate. De asemenea, sunt prevăzute clauze cu privire la combaterea terorismului, a 
armelor de calibru mic şi a armamentului uşor, precum şi cu privire la Curtea Penală 
Internaţională. Pe acest plan, UE trebuie să susţină Irakul în procesul de ratificare a 
instrumentelor juridice internaţionale. 

Pe planul comercial şi al investiţiilor, acordul, nepreferenţial, cuprinde normele fundamentale 
ale OMC, deşi Irakul nu este membru al acesteia. Acordul conţine elemente preferenţiale care 
nu pot fi neglijate, mai ales în ceea ce priveşte contractele de achiziţii publice, serviciile şi 
investiţiile. 

În final, activităţile de cooperare programate de UE în materie de dezvoltare socială şi umană 
vizează lupta împotriva sărăciei, satisfacerea nevoilor vitale la nivelul sănătăţii, educaţiei şi 
ocupării forţei de muncă, aspecte cărora guvernul irakian le-a acordat o atenţie prioritară. 
Totuşi, trebuie să se asigure faptul că derularea acestor activităţi se înscrie în cadrul unei 
consolidări a capacităţilor şi a instituţiilor, luând în considerare principiile incluziunii, ale 
transparenţei şi bunei guvernări.

Acest acord între UE şi Irak este istoric. Acordul vine într-un moment decisiv, pentru a însoţi, 
în anii următori, tranziţia către democraţia irakiană, provocările determinate de reconstrucţie 
şi dezvoltare, recuperarea, de către Irak, a suveranităţii sale, precum şi normalizarea poziţiei 
acestei ţări în cadrul comunităţii internaţionale. UE trebuie să se angajeze, pe deplin, alături 
de poporul şi de autorităţile irakiene care se vor confrunta cu numeroase dificultăţi în 
momentul încheierii, în cursul acestui an, a retragerii forţelor americane de luptă. Securitatea 
şi stabilitatea ţării rămân principalele provocări. Forţele de securitate irakiene îşi îmbunătăţesc 
competenţele pe teren, dar suferă de lipsă de coeziune internă şi de absenţa unui control 
democratic şi a unui cadru juridic. În plus, actele de violenţă, deşi s-au rărit în mod evident, 
rămân o realitate ameninţătoare. Riscurile de derapaj şi de reluare a conflictelor civile nu pot 
fi eliminate; minorităţile religioase, mai ales cele creştine, fiind, în mod special, ameninţate. 
Prin urmare, reconcilierea naţională trebuie să constituie prioritatea responsabililor politici 
irakieni, dar şi a comunităţii internaţionale. Trebuie, pe deplin, susţinută consolidarea 
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guvernării politice şi instituţionale incluzive, în cadrul unui stat democratic, federal, pluralist, 
fondat pe respectarea drepturilor omului şi a statului de drept  . În final, următorii ani vor fi, 
de asemenea, marcaţi de dificultăţile determinate de dezvoltarea uneia dintre cele mai sărace 
ţări din lume, în care marea majoritate a populaţiei nu are acces la necesitățile de bază (apă 
potabilă, electricitate, infrastructuri sanitare etc.). Un Irak democratic, stabil, pluralist, angajat 
în dezvoltarea socioeconomică a cetăţenilor săi va juca un rol de prim plan pentru stabilitatea 
unei regiuni esenţiale în ceea ce priveşte securitatea internaţională. Este vorba despre o 
viziune strategică pe termen lung, care trebuie să ghideze politica Uniunii cu privire la Irak, în 
anii următori. 

Cu siguranţă, acordul de parteneriat şi cooperare dovedeşte hotărârea UE de a juca un rol 
important în procesul de tranziţie al Irakului, dar angajamentele UE trebuie să se traducă în 
mobilizarea de mijloace umane şi financiare care să se ridice la înălţimea ambiţiilor politice 
afişate şi a provocărilor politice. 


