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Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti Iráku a vztazích s Evropskou unií

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku, konkrétně na usnesení ze dne 13. března 
2008 o úloze Evropské unie v Iráku1 a na usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o trestu 
smrti (případ Tárika Azíze) a útocích proti křesťanským komunitám2 ,

– s ohledem na závěry zasedání Evropské rady konaného dne 22. listopadu 2010,

– s ohledem na společný strategický dokument Evropské komise o Iráku (2011–2013),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. června 20063 nazvané „Doporučení pro 
obnovenou angažovanost Evropské unie v Iráku“,

– s ohledem na mezinárodní dohodu s Irákem (ICI) uzavřenou v egyptském Šarm al-
Šajchu dne 3. května 2007,

– s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1956 (2010), č. 1957 (2010) a 
č.1958 (2010) ze dne 15. prosince 2010, 

– s ohledem na společnou akci Rady 2005/190/SZBP ze dne 7. března 2005 o 
integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX4, 
přijatou v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP), a na následné 
společné akce, které tuto akci pozměňují a rozšiřují mandát mise, 

– s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii „Bezpečná Evropa v lepším světě“ ze 
dne 12. prosince 2003,

– s ohledem na Evropský konsenzus o rozvoji ze dne 22. listopadu 2005,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o postavení žen v ozbrojených 
konfliktech a jejich úloze při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém 
procesu v těchto zemích5,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) ze dne 31. října 2000 o 
postavení žen v souvislosti s konflikty, mírem a bezpečností,

– s ohledem na čtvrtou ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 
12.srpna 1949 s připojenými protokoly I a II a zejména s ohledem na její 

                                               
1 Úř. věst. C 66 E, 29.3.2009, s. 75.
2 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006) 0283.
4 Úř. věst. L 62, 9.3.2005, s. 37.
5 Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
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znepokojující porušování v případech humanitárních pracovníků, zdravotníků a 
duchovních, kteří plní své úkoly, 

– s ohledem na své písemné prohlášení ze dne 6. října 2010 o táboře Ašraf, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se 
svobodou vyznání1, 

– s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se od roku 2005 v Irácké republice konaly trojí volby za účasti více 
stran, v referendu byla přijata ústava, byl vytvořen základ federálního státu a byl rázně 
započat proces budování demokratických orgánů, obnovy a normalizace,

B. vzhledem k dohodě ze dne 21. prosince 2010 mezi všemi iráckými politickými silami 
ohledně vzniku vlády národního partnerství, která by naplnila tužby iráckých občanů 
vyjádřené ve volbách ze dne 7. března 2010, 

C. vzhledem k tomu, že přes očividné zlepšení bezpečnostní situace jsou Iráčané i nadále 
oběťmi teroristických útoků a sektářského a náboženského násilí, 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2003 žilo v Iráku 800 000 občanů křesťanského vyznání 
(chaldejci, syrští křesťané a další křesťanské menšiny) a že se jedná o populaci 
starousedlíků, která je v současnosti pronásledována a vyháněna;  vzhledem k tomu, že 
stovky tisíc křesťanů utekly před násilím, jehož jsou nadále terčem - buď opustily zemi, 
anebo se staly uprchlíky ve vlastní zemi,

E. vzhledem k tomu, že irácké bezpečnostní síly jsou klíčovým předpokladem pro dokončení 
stahování amerických ozbrojených sil v roce 2011, 

F. vzhledem k tomu, že sousední země se musí zdržet jakýchkoli zásahů do vnitřních 
záležitostí Iráku a respektovat jeho nezávislost, suverenitu a územní celistvost,

G. vzhledem k tomu, že podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v současnosti počet 
iráckých uprchlíků na území Iráku dosahuje 1 500 000 osob, z nichž 500 000 je bez 
přístřeší, a v sousedních zemích, především v Sýrii a v Jordánsku, je nyní 230 000 
uprchlíků,

H. vzhledem k tomu, že irácký Kurdistán je oblastí Iráku, v níž je zajištěn relativní mír a 
stabilita, a roste zde i mezinárodní rozvojová spolupráce a soukromé investice,

I. vzhledem k tomu, že EU by jako světový činitel měla přijmout svou odpovědnost za 
budování nového demokratického Iráku a politika EU vůči Iráku by měla být nahlížena 
v širších souvislostech strategického partnerství EU se Středomořím a Blízkým 
východem,

J. vzhledem k tomu, že hlavní výzvy v oblasti obnovy a normalizace se týkají institucionální 
a sociální roviny, tj. budování institucionálních a správních kapacit, upevnění právního 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0021.
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státu, uplatňování práva a dodržování lidských práv, 

K. vzhledem k tomu, že je třeba, aby EU přizpůsobila využívání svých zdrojů specifickým 
vnitřním, regionálním a humanitárním problémům, s nimiž se Irák potýká, a že účinnost, 
transparentnost a viditelnost jsou základními podmínkami pro významnější úlohu Unie 
v Iráku,

L. vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství a spolupráci dává EU nový smluvní rámec pro 
rozvoj dlouhodobých politických a ekonomických vztahů s Irákem, 

M. vzhledem k tomu, že zastoupení Evropské unie na místě je i nadále omezené a 
nedostatečné z hlediska zmiňovaného úsilí o významnější roli EU při podpoře iráckých 
orgánů v průběhu procesu obnovy, stabilizace a normalizace,

N. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy poskytly od roku 2003 na pomoc Iráku více 
než 1 miliardu EUR zejména prostřednictvím Mezinárodního fondu na obnovu Iráku 
(IRFFI), a vzhledem k tomu, že EU se přímo účastnila posilování právního státu v zemi od 
roku 2005 prostřednictvím své mise EUJUST LEX v rámci EBOP; vzhledem k tomu, že 
mandát mise EUJUST LEX byl prodloužen do 30. června 2012, 

O. vzhledem k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č.1936 (2010), kterou se prodlužuje mandát 
mise OSN v Iráku do 31. července 2011,

P. vzhledem k tomu, že Evropský parlament je pevně odhodlán dále rozvíjet své vztahy 
s iráckým zákonodárným sborem, především prostřednictvím formálních vztahů,

Politická situace v Iráku 

1. vítá politickou dohodu iráckých představitelů ohledně vzniku vlády národního partnerství 
odrážející politickou, náboženskou a etnickou různorodost irácké společnosti a naplňující 
očekávání společnosti z parlamentních voleb ze dne 7. března 2010; 

2. vybízí irácké politické síly, aby zodpovědně pokračovaly v dialogu a ve svém úsilí o 
obnovu a normalizaci federálního, demokratického a pluralitního iráckého státu 
založeného na právním státě a dodržování lidských práv; 

3. v tomto ohledu vítá přijetí rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1956, 1957, 1958 ze dne 15. 
prosince 2010 o Fondu rozvoje pro Irák, o odzbrojení a nešíření zbraní a o programu 
Ropa za potraviny, které ruší některá omezení vyplývající z kapitoly VII charty OSN a 
jsou tak rozhodujícím krokem k obnovení mezinárodního postavení Iráku z období před 
rokem 1990;

4. připomíná, že od roku 1990 se rezoluce týkající se kapitoly VII zaměřují na čtyři oblasti 
(Výbor pro sankce, nezvěstní, irácko-kuvajtské hranice, odškodnění); vybízí irácké 
orgány ke konstruktivní spolupráci za účelem splnění jejich posledních povinností a 
dovršení celkové obnovy irácké suverenity;  

5. vítá činnost mise Organizace spojených národů na pomoc Iráku (UNAMI), která hraje 
klíčovou úlohu v technické pomoci a při podpoře obyvatelstva a iráckých orgánů, a to 
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především v oblasti národního usmíření, posílení demokratických institucí, rozvoje a 
pomoci civilnímu obyvatelstvu, zejména těm nejzranitelnějším skupinám; vyjadřuje úctu 
mezinárodnímu týmu pracovníků, kteří obětavě pracují v nelehkých bezpečnostních 
podmínkách;

6. je nadále krajně znepokojen přetrvávajícím násilím, jehož cílem je civilní obyvatelstvo, 
zranitelné skupiny obyvatel a náboženské, především křesťanské komunity; vyzývá 
irácké orgány, aby vyvinuly ještě větší úsilí v oblasti posílení bezpečnosti a veřejného 
pořádku, v boji proti terorismu a sektářskému násilí na celém území;  

7. vyzývá irácké orgány, aby se více snažily chránit křesťanské a jiné ohrožené menšiny, 
zajistily každému obyvateli Iráku právo na svobodné a bezpečné praktikování vlastní 
víry, postupovaly rozhodně proti násilí mezi etnickými skupinami a učinily vše pro to, 
aby postavily pachatele před soud v souladu se zásadami právního státu a mezinárodními 
normami;

8. připomíná, že je třeba neodkladně řešit humanitární problémy iráckého obyvatelstva;
zdůrazňuje nutnost pokračovat v koordinované činnosti iráckých orgánů a poskytovatelů 
mezinárodní pomoci v Iráku v oblasti pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva, včetně 
uprchlíků a vysídlenců;

9. vítá lepší účinnost iráckých bezpečnostních sil, kterým se podařilo snížit míru násilí a 
ohrožení na nejnižší úroveň od roku 2003; považuje však za prioritu ustavení nového 
právního rámce, který jasně stanoví povinnosti a mandát bezpečnostních sil; je 
přesvědčen, že by zákonodárný sbor měl hrát roli ve vytváření nových právních předpisů 
a vykonávat demokratickou kontrolu;

Politická úloha EU v přeměně Iráku 

10. vítá zakončení jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Iráckou republikou, 
která zakládá první smluvní vztahy mezi oběma stranami; očekává, že tato dohoda 
podnítí EU, aby se na nejvyšší politické úrovni zapojila do pravidelných a přímých 
kontaktů s nejvyššími iráckými orgány;   

11. v této souvislosti připomíná, že přítomnost EU na místě je i nadále omezená 
z bezpečnostních důvodů; požaduje nicméně diplomatické zvýšení této přítomnosti 
brzkým jmenováním vedoucího mise a rozmístěním lidských a materiálních prostředků 
v rámci úsilí EU o důležitější roli v irácké demokratické přeměně;

12. zdůrazňuje, že tato dohoda na politické a obchodní úrovni představuje posílení 
pravidelného politického dialogu o bilaterálních, regionálních a světových otázkách, 
usiluje o zlepšení právních úprav obchodování mezi Irákem a EU a podporuje rozvoj a 
reformy, o které se Irák snaží v rámci integrace země do světového hospodářství;

13. trvá na tom, aby prioritou politického dialogu mezi EU a iráckými orgány byly otázky 
dodržování lidských práv a základních svobod skupin i jedinců, posílení demokratických 
orgánů, právní stát a řádná správa věcí veřejných;

14. je přesvědčen, že EU by měla podporovat irácké národní usmíření v rámci 
všezahrnujícího politického dialogu; naléhavě žádá iráckou vládu, aby otázku lidských 
práv řešila především prostřednictvím dalších opatření podporujících práci nezávislého 
úřadu vysokého komisaře pro lidská práva a stanovila si jako priority boj proti 
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beztrestnosti a právní reformy a reformy soudního systému;

15. požaduje, aby byla věnována zvláštní pozornost právům žen a jejich účasti na procesu 
obnovy po ukončení konfliktu a na politickém a ekonomickém životě na nejvyšší úrovni; 
vyzývá irácké orgány, aby přijaly opatření potřebná pro rozvoj občanské společnosti 
účastnící se politického procesu a pro podporu nezávislých, pluralitních a profesionálních 
sdělovacích prostředků; 

16. vítá společný strategický dokument Evropské komise o Iráku (2011–2013), který 
představuje přechod k víceletému plánu EU pro rozvojovou spolupráci, jenž byl 
dohodnut s iráckými orgány a koordinován s jinými mezinárodními činiteli (Světová 
banka, OSN), kteří působí na místě; poukazuje na to, že tento nový přístup odpovídá 
hlavním pokynům obsaženým v doporučení EP pro Radu ze dne 13. března 2008; 

17. vítá pozitivní hodnocení mise EUJUST LEX a realizace prvních pilotních projektů 
v Iráku v koordinaci s probíhajícím projektem Evropské komise; požaduje v rámci této 
mise využití veškerých nabytých zkušeností, evropské bezpečnostní a obranné politiky a 
nástrojů Společenství, aby EU mohla v praxi napomoci posílení iráckých policejních sil a 
trestněprávního systému;

18. podporuje Irák v jeho snahách o normalizaci vztahů se sousedními zeměmi, Íránem, 
Sýrií, Saúdskou Arábií a Tureckem, aniž jsou tím dotčeny jakékoli jiné významné 
problémy;  

19.  znovu požaduje transparentnost a účinnost unijní pomoci Iráku, dohled nad úplností, 
pravidelností a transparentností informací o aktuální situaci týkající se vyplácení pomoci 
EU i jejího uplatnění, zejména pokud jde o finanční prostředky přidělované 
prostřednictvím Mezinárodního fondu na obnovu Iráku, jehož hlavním poskytovatelem 
pomoci je právě EU;

20.  bere na vědomí, že spolupráce EU plánovaná v oblasti lidského a sociálního rozvoje se 
zaměřuje na boj proti chudobě, na zajištění základních potřeb v oblasti zdravotnictví, 
vzdělání a zaměstnanosti, na podporu základních svobod pro všechny včetně zranitelných 
skupin obyvatelstva, uprchlíků, vysídlenců a všech náboženských menšin;trvá na tom, 
aby tyto činnosti byly začleněny do rámce posilování kapacit a orgánů zohledňujících 
zásady začleňování, transparentnosti a řádné správy; 

21. připomíná, že se zasazuje o rozvoj parlamentní demokracie a že ve svém rozpočtu na rok 
2008 podporoval ustavení demokracie parlamenty třetích zemí; znovu opakuje, že je 
připraven aktivně podpořit irácký zákonodárný sbor a navrhnout iniciativy zaměřené na 
posílení pravomocí zvolených iráckých zástupců, aby tak tito zástupci naplnili svou 
ústavní úlohu, a na sdílení zkušeností v oblasti účinné správy a školení zaměstnanců;

*
* *

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi 
Evropské komise, vysoké představitelce / místopředsedkyni Evropské komise, předsedům 
parlamentů členských zemí, ale i vládě a zákonodárnému sboru Irácké republiky.


