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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane 
druhej
(2010/0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (2010/0638),

– so zreteľom na návrh o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou 
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej 
(00000/20XX),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 
a 209 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(C7-0000/2011),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2011),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Irackej republiky.



PR\850907SK.doc PE454.515v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 23. marca 2006 Rada poverila Komisiu rokovať o dohode o obchode a spolupráci 
s Irakom. V rámci siedmeho kola rokovaní medzi EÚ a Irakom, sa obidve strany dohodli, že 
zvýšia status pripravovanej dohody na „dohodu o partnerstve a spolupráci“, aj 
prostredníctvom vytvorenia Rady pre spoluprácu, ktorá sa bude schádzať pravidelne 
a na úrovni ministrov. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom bude historicky 
prvým zmluvným vzťahom medzi EÚ a Irakom. Cieľom tejto dohody uzatváranej na 10 
rokov (s možnosťou predĺženia doby platnosti) je vytvoriť pevný základ pre posilňovanie 
vzťahov medzi Irakom a EÚ.

Pripomíname, že v dohode sa upravujú tri oblasti. Prvou je politická oblasť so zavedením 
každoročného dialógu na ministerskej úrovni a na úrovni vysokých úradníkov, ktorý sa týka 
otázok bezpečnosti a zahraničnej politiky.  Ustanovenia o ľudských právach a boji proti 
šíreniu zbraní hromadného ničenia sú základnými prvkami dohody. Napriek tomu sa však 
odporúča zdôrazňovať v dvojstranných diskusiách, že EÚ venuje osobitnú pozornosť 
dodržiavaniu ľudských práv a individuálnych základných slobôd vrátane vzťahu k 
náboženským a etnickým menšinám a k zraniteľnému obyvateľstvu, akými sú utečenci a 
vysídlené osoby. Rovnako sú do dohody začlenené ustanovenia o boji proti terorizmu, o 
ručných a ľahkých zbraniach a Medzinárodnom trestnom súde. EÚ by mala na tejto úrovni 
podporovať Irak pri ratifikácii medzinárodných právnych nástrojov.

V oblasti obchodu a investícií je dohoda nepreferenčná a zahŕňa základné pravidlá WTO, aj 
keď Irak nie je členom tejto organizácie. Dohoda obsahuje niektoré významné preferenčné 
prvky týkajúce sa najmä verejného obstarávania, služieb a investícií.  

Aktivity spolupráce EÚ plánované v oblasti sociálneho a ľudského rozvoja sú tiež zamerané 
na boj proti chudobe a na uspokojovanie základných potrieb v oblasti zdravotníctva, školstva 
a zamestnanosti, ktoré iracká vláda označila za svoju prioritu. Je však vhodné dbať na to, aby 
vykonávanie týchto činností bolo súčasťou rámca posilňovania kapacít a inštitúcií s 
prihliadnutím k zásadám začleňovania, transparentnosti a riadnej správy vecí verejných.

Táto dohoda medzi EÚ a Irakom je historická. Uzatvára sa v rozhodujúcej chvíli, aby v 
nasledujúcich rokoch sprevádzala iracký prechod k demokracii, výzvy rekonštrukcie a rozvoja 
a obnovy zvrchovanosti Iraku a jeho normalizáciu v rámci medzinárodného spoločenstva.  EÚ 
sa musí v plnej miere angažovať po boku irackého ľudu a jeho orgánov, ktoré budú musieť 
čeliť mnohým výzvam, až koncom tohto roku skončí sťahovanie amerických ozbrojených síl. 
Prvými výzvami sú stále bezpečnosť a stabilita krajiny. Iracké bezpečnostné sily majú stále 
väčšie právomoci v teréne, ale trpia nedostatočnou vnútornou súdržnosťou, chýba im právny 
rámec a demokratická kontrola. Navyše stále reálne hrozí násilie, napriek tomu, že výrazne 
ustupuje. Nie je možné vylúčiť riziká, že sa situácia vymkne z rúk a znovu vypukne občianska 
vojna Nebezpečenstvo hrozí najmä náboženským menšinám, najmä kresťanskej menšine. 
Prioritou irackých politických predstaviteľov, ale aj medzinárodného spoločenstva, preto musí 
byť národné zmierenie. Je potrebné v plnej miere podporovať konsolidáciu politického a 
inštitucionálneho riadenia zasadenú do rámca demokratického, federálneho a pluralitného 
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štátu založeného na dodržiavaní ľudských práv a zásady právneho štátu. Nasledujúce roky 
však tiež budú poznamenané výzvou rozvoja krajiny, ktorá patrí medzi najchudobnejšie na 
našej planéte a kde veľká väčšina obyvateľstva nemá prístup k základným potrebám (pitná 
voda, elektrina, zdravotnícke infraštruktúry...). Demokratický, stabilný a pluralitný Irak 
usilujúci sa o sociálno-ekonomický rozvoj svojich občanov bude zohrávať prvoradú úlohu v 
stabilite regiónu, ktorý je pre medzinárodnú bezpečnosť kľúčovým. Ide o dlhodobú 
strategickú víziu, ktorá musí riadiť politiku Únie vo vzťahu k Iraku v nasledujúcich rokoch. 
Dohoda o partnerstve a spolupráci nepochybne dokazuje odhodlanie EÚ zohrávať významnú 
úlohu v prechodnej etape v Iraku, je však nutné, aby záväzky Únie viedli k mobilizácii 
ľudských a finančných zdrojov, ktoré budú zodpovedať deklarovaným politickým ambíciám a 
strategickým výzvam. 


