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Europa-Parlamentets beslutning om Iraks fremtid og forbindelser med EU

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak, herunder beslutningerne af 13. marts 
2008 om Den Europæiske Unions rolle i Irak1 og af 25. november 2010 om dødsstraf 
(herunder sagen om Tariq Aziz) og angrebene på kristne samfund2,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 22. november 2010,

 der henviser til Kommissionens dokument om en fælles strategi for Irak (2011-2013),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2006 ”Henstillinger om Den 
Europæiske Unions fornyede engagement i Irak”3,

 der henviser til den internationale aftale med Irak, som blev indgået i Sharm el-Sheik, 
Egypten, den 3. maj 2007,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1956 (2010), 1957 (2010) og 1958 
(2010) af 15. december 2010, 

 der henviser til Rådets fælles aktion 2005/190/FUSP af 7. marts 2005 om Den Europæiske 
Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX4, som blev oprettet under den 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), og til de efterfølgende fælles aktioner, 
som ændrer denne, og som udvider missionens mandat, 

 der henviser til den europæiske sikkerhedsstrategi "Et sikkert Europa i en bedre verden" af 
12. december 2003,

 der henviser til den europæiske konsensus om udvikling af 22. november 2005,

 der henviser til sin beslutning af 1. juni 2006 om kvinders situation under væbnede 
konflikter og deres rolle i forbindelse med genopbygningen og den demokratiske proces i 
lande i post-konfliktsituationer5,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) af 31. oktober 2000 om 
kvinder, fred og sikkerhed,

 der henviser til den fjerde Genèvekonvention af 12. august 1949 om beskyttelse af civile 

                                               
1 EUT C 66 E af 29.3.2009, s. 75.
2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006)0283.
4 EUT L 62 af 9.3.2005, s. 37.
5 EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 287.
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personer i krigstid og protokol I og II hertil, idet det navnlig er foruroliget over de 
voldshandlinger, som repræsentanter for humanitære, sundheds- og kirkelige 
organisationer er ofre for under udøvelsen af deres arbejde, 

 der henviser til sin skriftlige erklæring af 6. oktober 2010 om Camp Ashraf, 

 der henviser til sin beslutning af 20. januar 2011 om kristnes situation med hensyn til 
religionsfrihed1, 

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der siden 2005 i Republikken Irak er blevet afholdt tre valg med
deltagelse af flere partier, at der ved en folkeafstemning er vedtaget en forfatning, at der er 
skabt grundlag for en forbundsstat, og at der er blevet indledt en proces med oprettelse af 
demokratiske institutioner, genopbygning og normalisering,

B. der henviser til den aftale, der blev indgået den 21. december 2010 mellem alle de 
politiske kræfter i Irak med henblik på at danne en national samlingsregering, som 
modsvarer de holdninger, de irakiske borgere gav udtryk for ved valget den 7. marts 2010, 

C. der henviser til, at irakiske borgere på trods af en klar forbedring af sikkerhedssituationen 
stadig er ofre for terrorangreb og sekteriske og religiøse voldshandlinger, 

D. der henviser til, at der i 2003 boede 800 000 kristne (kaldæere, assyrere og andre kristne 
mindretal) i Irak, og at de udgør indfødte oldtidsfolk, der har været udsat for forfølgelse 
og fordrivelse helt indtil vore dage; der henviser til, at hundredtusindvis af kristne er 
flygtet fra de voldshandlinger, som de fortsat er mål for, og har forladt deres land eller er 
fordrevet inden for landets grænser,

E. der henviser til, at de irakiske sikkerhedsstyrker spiller en afgørende rolle i forbindelse 
med tilbagetrækningen af de amerikanske tropper, der er fastsat til 2011, 

F. der henviser til, at nabolandene må afholde sig fra enhver indblanding i Iraks indre 
anliggender og respektere landets uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet,

G. der henviser til, at antallet af internt fordrevne ifølge UNHCR nu overstiger 1 500 000, 
hvoraf 500 000 er hjemløse, og at antallet af flygtninge i nabolandene, især i Syrien og 
Jordan, er 230 000,

H. der henviser til, at det kurdiske område er en irakisk region, hvor der er sikret en vis grad 
af fred og stabilitet, og hvor det internationale udviklingssamarbejde og de private 
investeringer er i vækst,

I. der henviser til, at EU som en global aktør bør påtage sig sit ansvar for at opbygge et nyt, 
demokratisk Irak, og at EU's politiske strategi over for Irak bør anskues i den bredere 
sammenhæng, som EU's strategiske partnerskab med Middelhavsområdet og Mellemøsten 
udgør,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011)0021.
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J. der henviser til, at de største udfordringer i forbindelse med genopbygningen og 
normaliseringen findes på det institutionelle og samfundsmæssige område, navnlig 
opbygningen af institutionel og administrativ kapacitet, konsolideringen af 
retsstatsforholdene, retshåndhævelsen og respekt for menneskerettighederne,

K. der henviser til, at EU nødvendigvis må tilpasse anvendelsen af sine ressourcer til de 
specifikke interne, regionale og humanitære udfordringer, som Irak står over for, og at 
effektivitet, gennemsigtighed og synlighed er afgørende betingelser for, at EU kan spille 
en større rolle i Irak,

L. der henviser til, at indgåelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen giver EU en ny 
kontraktlig ramme for udviklingen af politiske og økonomiske forbindelser med Irak på 
lang sigt,

M. der henviser til, at EU's repræsentation på stedet stadig er begrænset og utilstrækkelig i 
betragtning af ambitionerne om at spille en mere betydningsfuld rolle gennem støtte til de 
irakiske myndigheder i forbindelse med genopbygnings-, stabiliserings- og 
normaliseringsprocesserne,

N. der henviser til, at EU og medlemsstaterne siden 2003 har ydet bistand for over 1 mia. 
EUR til Irak, hovedsagelig gennem Faciliteten for Den Internationale Genopbygningsfond 
for Irak (IRFFI), og at EU har været direkte involveret i forbedringen af 
retsstatsforholdene i landet siden 2005 med sin EUJUST LEX-mission som led i ESFP; 
der henviser til, at mandatet for EUJUST LEX er blevet forlænget indtil den 30. juni 2012, 

O. der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1936 (2010), der forlænger mandatet for 
FN's mission i Irak til den 31. juli 2011,

P. der henviser til, at Europa-Parlamentet er fast besluttet på at udbygge sine forbindelser 
med Repræsentanternes Råd i Irak, også gennem formelle kanaler,

Den politiske situation i Irak 

1. glæder sig over den politiske aftale, som de irakiske ledere har indgået med henblik på 
dannelsen af en national samlingsregering, som repræsenterer det irakiske samfunds 
politiske, religiøse og etniske mangfoldighed og er i overensstemmelse med de ønsker, der 
kom til udtryk ved parlamentsvalget den 7. marts 2010; 

2. opfordrer de politiske kræfter i Irak til gennem ansvarlighed og dialog at fastholde deres 
engagement i genopbygningen og normaliseringen af en irakisk forbundsstat, der er 
demokratisk, pluralistisk og baseret på retsstatsprincipperne og respekt for 
menneskerettighederne; 

3. glæder sig i denne henseende over FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1956, 1957 og 1958, 
der blev vedtaget den 15. december 2010 og omhandler henholdsvis 
Genopbygningsfonden for Irak, nedrustning og ikke-spredning og olie for mad-
programmet og gennem ophævelse af nogle af de forholdsregler, der blev vedtaget i 
henhold til FN-pagtens kapitel VII, markerer et vigtigt skridt i retning af genoprettelse af 
Iraks internationale status fra før 1990;
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4. minder om, at fire områder stadig er underlagt resolutionerne fra 1990 i henhold til kapitel 
VII (sanktionskomitéen, savnede, den irakisk-kuwaitiske grænse, erstatninger); henstiller 
til de irakiske myndigheder at fastholde et konstruktivt samarbejde for at opfylde deres 
seneste forpligtelser og sikre en fuldstændig genoprettelse af Iraks suverænitet;  

5. glæder sig over den rolle, som FN's bistandsmission for Irak (UNAMI) spiller med hensyn 
til teknisk bistand og støtte til den irakiske befolkning og de irakiske myndigheder, 
navnlig på områderne national forsoning, styrkelse af de demokratiske institutioner, 
udvikling og hjælp til civile, især til de mest sårbare; bifalder det engagement, som 
udvises af det samlede internationale personale, der arbejder på stedet under vanskelige 
sikkerhedsforhold;

6. giver udtryk for sin dybe bekymring over de vedholdende voldshandlinger, der er rettet 
mod civilbefolkningen, udsatte befolkningsgrupper og religiøse samfund, herunder de 
kristne mindretal; opfordrer de irakiske myndigheder til at forstærke deres indsats for at 
forbedre sikkerheden og den offentlige orden og bekæmpe terrorismen og de sekteriske 
voldshandlinger i landet;  

7. opfordrer de irakiske myndigheder til drastisk at forstærke deres indsats for at beskytte 
kristne og andre sårbare mindretal, til at sikre enhver irakisk borgers ret til frit og sikkert 
at udøve sin religion, til at øge indsatsen mod interetnisk vold og til at gøre deres yderste
for at bringe gerningsmændene til forbrydelser for retten i overensstemmelse med 
retsstatsprincipperne og internationale standarder;

8. minder om, at der er et presserende behov for afhjælpning af humanitære problemer i den 
irakiske befolkning; påpeger nødvendigheden af at koordinere aktiviteterne mellem de 
irakiske myndigheder og de internationale bistandsorganisationer, der er aktive på stedet, 
med henblik på at hjælpe de mest udsatte befolkningsgrupper, herunder flygtninge og 
fordrevne;

9. glæder sig over forbedringen af de irakiske sikkerhedsstyrkers operationer, som har bragt 
antallet af voldshandlinger og usikkerheden ned på det laveste niveau siden 2003; mener 
dog, at det bør prioriteres at indføre en ny retlig ramme, der afgrænser 
sikkerhedsstyrkernes ansvar og mandat; mener, at Repræsentanternes Råd bør spille en 
rolle i udformningen af ny lovgivning og udøve demokratisk kontrol;

EU's politiske engagement i Irak i overgangsperioden

10. glæder sig over afslutningen på forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale 
mellem EU og republikken Irak, som indstifter de første formelle forbindelser mellem de 
to parter; forventer, at denne aftale vil bidrage til politisk engagement på højeste plan i 
Unionen gennem regelmæssige og direkte kontakter med de øverste irakiske 
myndigheder;

11. minder i denne forbindelse om, at EU's tilstedeværelse er begrænset på grund af 
sikkerhedsforholdene; opfordrer alligevel til, at den diplomatiske tilstedeværelse øges ved 
hurtigst muligt at udnævne en missionschef og sikre de menneskelige og materielle 
ressourcer, der svarer til EU's ambitioner om at spille en større rolle i overgangsperioden 
til demokrati i Irak;

12. understreger, at denne aftale i to dele, en politisk og en handelsmæssig, baner vejen for en 
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styrkelse af den regelmæssige politiske dialog om bilaterale, regionale og globale 
spørgsmål, samtidig med at den tager sigte på forbedring af samhandlen mellem Irak og 
EU og støtter udviklingsbestræbelserne og de reformer, som Irak har indvilget i for at lette 
landets integration i verdensøkonomien;

13. insisterer på, at der i den politiske dialog mellem EU og de irakiske myndigheder lægges 
vægt på spørgsmål om respekt for menneskerettighederne og de almene og individuelle 
grundlæggende frihedsrettigheder, om styrkelse af de demokratiske institutioner, 
retsstatsprincipperne og god regeringsførelse;

14. mener, at EU bør tilskynde irakerne til national forsoning gennem en inklusiv politisk 
dialog; kræver, at den irakiske regering øjeblikkeligt tager fat på 
menneskerettighedsspørgsmålet ved især at træffe supplerende foranstaltninger for at 
understøtte arbejdet i den højtstående uafhængige menneskerettighedskommission og 
prioritere bekæmpelse af straffefrihed og reform af retssystemet;

15. anmoder om, at der rettes særlige opmærksomhed mod kvinders rettigheder samt deres 
deltagelse i genopbygningen efter konflikten og i det politiske og økonomiske liv på 
højeste plan; opfordrer de irakiske myndigheder til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre udviklingen af den del af det civile samfund, der deltager i den 
politiske proces og fremme af uafhængige, pluralistiske og professionelle medier; 

16. glæder sig over Kommissionens dokument om en fælles strategi (2011-2013), som 
markerer overgangen til den flerårige programmering af EU's udviklingssamarbejde, der 
er planlagt i samarbejde med de irakiske myndigheder og samordnet med de andre 
internationale aktører (Verdensbanken, FN), som er aktive i området; bemærker, at denne 
nye tilgang svarer til hovedlinjerne i Parlamentets henstillinger til Rådet af 13. marts 
2008; 

17. glæder sig over EUJUST LEX-missionens positive resultater og den første gennemførelse 
af pilotprojekter i Irak i samspil med Kommissionens igangværende projekt; opfordrer til, 
at al den erfaring, der er opsamlet i forbindelse med denne mission, bringes i anvendelse 
både i ESFP og i forbindelse med fællesskabsinstrumenterne, således at EU kan bidrage til 
styrkelsen af det irakiske politi og strafferetssystem på stedet;

18. støtter Iraks bestræbelser på en normalisering af forholdene til nabolandene, Iran, Syrien, 
Saudi-Arabien og Tyrkiet, uden at andre spørgsmål derved udelukkes;  

19.  gentager sin anmodning om gennemsigtighed og effektivitet i forbindelse med EU's 
bistand til Irak, idet der bør forelægges fuldstændige, regelmæssige og gennemsigtige 
oplysninger om den nuværende udbetaling og gennemførelse af EU's bistand, især de 
midler, der ydes gennem IRFFI;

20.  noterer sig, at EU's planlagte samarbejdsaktiviteter med hensyn til social og menneskelig 
udvikling tager sigte på bekæmpelse af fattigdom, opfyldelse af basale sundhedsbehov, 
uddannelse og beskæftigelse samt fremme af grundlæggende frihedsrettigheder for alle, 
herunder for de mest udsatte befolkningsgrupper, flygtninge, fordrevne og alle religiøse 
mindretal; fastholder, at gennemførelsen af disse aktiviteter bør finde sted som led i 
kapacitets- og institutionsopbygning under hensyntagen til principperne for inddragelse, 
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gennemsigtighed og god regeringsførelse; 

21. minder om Parlamentets engagement i udviklingen af parlamentarisk demokrati og
initiativet om i 2008-budgettet at støtte opbygningen af demokrati i samarbejde med 
parlamenter i tredjelande; gentager sit fulde tilsagn om at tilbyde aktiv støtte til 
Repræsentanternes Råd i Irak gennem initiativer, der tager sigte på opbygning af de 
irakiske repræsentanters kapacitet til at varetage deres forfatningsmæssige rolle og 
erfaringsoverførsel med hensyn til effektiv forvaltning og personaleuddannelse;

*
* *

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, 
formanden for Europa-Kommissionen, den højtstående repræsentant/næstformanden i 
Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer og Repræsentanternes Råd i 
Irak. 


