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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med 
Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi 
strani
(KOM(2010)0638 – C7-0000/2011 – 2010/0310(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2010)0638),

– ob upoštevanju osnutka sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in 
njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (00000/20XX),

– ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členoma 207 in 209 v 
zvezi s točko (a) člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7- 0000/2011),

– ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2011),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Republike Irak.
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OBRAZLOŽITEV

Svet je 23. marca 2006 pooblastil Komisijo za pogajanja o sporazumu o trgovini in 
sodelovanju z Irakom. Na sedmem krogu pogajanj med EU in Irakom, sta se obe strani 
strinjali o okrepitvi statusa osnutka v „sporazum o partnerstvu in sodelovanju“ z ustanovitvijo 
sveta za sodelovanje, ki bi se redno sestajal na ministrski ravni. Ta sporazumom o partnerstvu 
in sodelovanju med EU in Irakom je zaznamoval prvo pogodbeno razmerje med EU in 
Irakom. Namen tega sporazuma, sklenjenega za obdobje 10 let (z možnostjo podaljšanja), je 
oblikovati trdno podlago za okrepitev odnosov med Irakom in EU.

Spomnimo naj, da sporazum zajema tri vidike. Prvi je politični in vključuje vpeljavo letnega 
dialoga na ministrski ravni in na ravni visokih uradnikov o vprašanjih na področju varnosti in 
zunanje politike. Klavzule, ki se nanašajo na človekove pravice in boj proti širjenju orožja za 
množično uničevanje, so vključene v sporazumu. Vendar pa se priporoča, da dvostranski 
pogovori poudarijo poseben pomen, ki ga EU posveča spoštovanju človekovih pravic in 
individualnih temeljnih svoboščin, vključno s spoštovanjem pripadnikov verskih in etničnih 
manjšin ter ranljivih skupin kot so begunci in razseljene osebe. Predvidene so tudi klavzule o 
boju proti terorizmu, osebnem in lahkem orožju ter o Mednarodnem kazenskem sodišču. EU 
mora na tem področju podpreti Irak pri ratifikaciji mednarodnih pravnih instrumentov.

Nepreferencialni sporazum na področju trgovine in naložb vključuje bistvena pravila 
Svetovne trgovinske organizacije, čeprav Irak ni njen član. Vsebuje nekatere bistvene 
preferencialne elemente, in sicer v zvezi z javnim naročanjem ter storitvami in naložbami.

Nazadnje pa so dejavnosti sodelovanja EU, ki so bile načrtovane na področju družbenega in 
človekovega razvoja, namenjene boju proti revščini, zadovoljevanju temeljnih potreb na 
področju zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja, ki jih je iraška vlada postavila za 
prednostne naloge. Treba si je tudi prizadevati, da bo izvajanje teh dejavnosti potekalo v 
okviru krepitve zmogljivosti in institucij, ob upoštevanju načel vključenosti, preglednosti in 
dobrega upravljanja.

Ta je zgodovinski sporazum med EU in Irakom. Prihaja v odločilnem trenutku, saj bo v 
prihodnjih letih pospremil demokratično tranzicijo Iraka, izzive obnove in razvoja in ponovno 
vzpostavitev suverenosti in normalizacijo odnosov z mednarodno skupnostjo. EU se mora 
popolnoma obvezati k sodelovanju z iraškim narodom in njegovo vlado, ki se bodo morali 
soočiti s številnimi izzivi, ko se bodo letos dokončno umaknili ameriški vojaki. Eden izmed 
glavnih izzivov ostajata varnost in stabilnost države. Iraške varnostne sile si pridobivajo 
zmogljivosti na terenu, vendar je pri tem mogoče opaziti pomanjkanje notranje kohezije in 
pravnega okvira ter demokratičnega nadzora. Poleg tega pa nasilje, čeprav znatno upada, še 
vedno ostaja preteča realnost. Obstaja nevarnost, da razmer ne bo več mogoče nadzirati 
oziroma, da se bo državljanska vojna nadaljevala; pripadniki verskih manjšin, predvsem 
kristjani, so bili še zlasti v nevarnosti. Zato mora biti nacionalna sprava prednostna naloga 
iraških političnih odgovornih oseb in mednarodne skupnosti. Utrditev političnega in 
institucionalnega vključujočega upravljanja v okviru demokratične, zvezne in pluralistične 
države, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in pravne države, je treba v celoti 
podpreti. Nazadnje bodo naslednja leta zaznamovana tudi z izzivom razvoja za eno izmed 
najrevnejših držav na svetu, kjer velika večina prebivalcev nima dostopa do osnovnih potreb 
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(pitna voda, elektrika, sanitarna infrastruktura, itd...). Demokratični, trden, pluralistični Irak, 
ki bo sodeloval pri socialno-gospodarskem razvoju svojih državljanov, bo igral glavno vlogo 
pri stabilnosti regije, ki je ključnega pomena za mednarodno varnost. To zahteva dolgoročno 
strateško vizijo, ki bi morala v prihodnjih letih voditi politiko Unije glede Iraka.

Brez dvoma je v sporazumu o partnerstvu in sodelovanju poudarjena odločenost EU, da igra 
pomembno vlogo pri tranziciji Iraka, vendar bi se morale obveze Unije odraziti v mobilizaciji 
človeških in finančnih virov v višini izraženih političnih ambicij in strateških izzivov.


