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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete 
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, 
å andra sidan
(KOM(2010)0638 – C7-.../2011 – 2010/0310(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2010)0638),

– med beaktande av utkastet till avtal om partnerskap och samarbete mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra
sidan (.../20XX),

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 207 och 209 jämförda med artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (C7-.../2011),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och 
Republiken Irak.
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MOTIVERING

Den 23 mars 2006 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om ett handels- och 
samarbetsavtal med Irak. Under den sjunde förhandlingsrundan mellan EU och Irak kom de 
båda parterna överens om att höja avtalets status till ett ”avtal om partnerskap och samarbete” 
genom att inrätta ett samarbetsråd som ska mötas regelbundet på ministernivå. Detta 
partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Irak blir den första avtalsförbindelsen mellan 
de båda parterna. Syftet med avtalet, som ingås för en period av tio år och kan förlängas, är att 
bygga en stabil grund för stärkta band mellan Irak och EU.

Avtalet omfattar tre områden. För det första det politiska området genom inrättandet av en 
dialog som ska äga rum årligen på ministernivå och hög tjänstemannanivå och som ska ta upp 
säkerhets- och utrikespolitiska frågor. I avtalet ingår klausuler om mänskliga rättigheter och 
om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen. Emellertid bör man fortsätta att föra 
bilaterala diskussioner om den särskilda vikt som EU lägger vid respekten för de mänskliga 
rättigheterna och den enskildes grundläggande friheter, bland annat gentemot religiösa och 
etniska minoriteter och särskilt utsatta grupper såsom flyktingar och internflyktingar. 
Dessutom ska det finnas klausuler om terroristbekämpning, handeldvapen och lätta vapen 
samt Internationella brottmålsdomstolen. EU måste i detta sammanhang stödja Irak vad gäller 
ratificeringen av internationella rättsliga instrument.

I fråga om handel och investeringar är avtalet, som inte är något förmånsavtal, i 
överensstämmelse med Världshandelsorganisationens grundprinciper, även om Irak inte är 
medlem i den organisationen. Avtalet innehåller vissa betydande inslag av 
förmånsbehandling, t.ex. när det gäller offentlig upphandling, tjänster och investeringar.

Slutligen planerar EU ett samarbete rörande social och mänsklig utveckling för att bekämpa 
fattigdom och tillgodose de grundläggande behoven vad gäller hälsa, utbildning och 
sysselsättning som prioriteras av den irakiska regeringen. Man måste emellertid se till att detta 
samarbete inriktas på kapacitets- och institutionsuppbyggnad med beaktande av principerna 
om delaktighet, insyn och god samhällsstyrning.

Detta avtal mellan EU och Irak är historiskt och det ingås i ett avgörande skede för att man 
under flera år framåt ska kunna bistå den irakiska övergången till demokrati, arbetet med de 
utmaningar som landets återuppbyggnad och utveckling utgör samt Iraks återgång till att vara 
en självständig och normaliserad stat inom det internationella samfundet. I samband med att 
de amerikanska väpnade styrkorna i år drar sig tillbaka kommer det irakiska folket och de 
irakiska myndigheterna att stå inför en rad utmaningar, och EU bör helt och fullt stå vid deras 
sida. Den första utmaningen kommer att vara säkerheten och stabiliteten i landet. De irakiska 
säkerhetsstyrkorna utökar sin kompetens, men de uppvisar brister vad gäller den inre 
sammanhållningen och saknar såväl en rättslig ram som demokratisk kontroll. Dessutom har 
våldet förvisso minskat, men det utgör alltjämt en del av hotbilden. Risken för att situationen 
försämras och att ett inbördeskrig utbryter kan inte förnekas och det är de religiösa 
minoriteterna, bland annat de kristna, som är särskilt utsatta. Därför måste den nationella 
försoningen prioriteras av såväl de irakiska politikerna som det internationella samfundet och 
arbetet med att befästa ett politiskt och institutionellt styre som präglas av delaktighet inom 
ramen för en demokratisk, federal, pluralistisk stat baserad på de mänskliga rättigheterna bör 
stödjas helhjärtat. Under de närmaste åren kommer utvecklingen i detta land att utgöra en 
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utmaning med tanke på att det är ett av världens fattigaste länder där en stor majoritet av 
befolkningen inte kan tillgodose sina grundläggande behov (dricksvatten, elektricitet, sanitära 
infrastrukturer etc.). Ett demokratiskt, stabilt och pluralistiskt Irak som är engagerat i sina 
medborgares socioekonomiska utveckling kommer att spela en framträdande roll för 
stabiliteten i en region som är av avgörande betydelse för den internationella säkerheten. 
Denna långsiktiga strategiska vision bör under de kommande åren utgöra grunden för 
EU:s Irakpolitik.

Partnerskaps- och samarbetsavtalet vittnar förvisso om EU:s beslutsamhet att spela en viktig 
roll i den irakiska övergången, men EU måste fullgöra sina åtaganden genom att 
tillhandahålla mänskliga och finansiella resurser som motsvarar de politiska ambitionerna och 
de strategiska utmaningarna.


