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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον του Ιράκ και τις σχέσεις 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ, μεταξύ των οποίων
αυτό της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ1

και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη θανατική ποινή (ιδίως στην περίπτωση του 
Ταρίκ Αζίζ) και τις επιθέσεις εις βάρος χριστιανικών κοινοτήτων2,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας 
Νοεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη το κοινό στρατηγικό έγγραφο για το Ιράκ (2011-2013) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2006 «Συστάσεις για 
μια ανανεωμένη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράκ»3,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο με το Ιράκ, που δρομολογήθηκε στο Σαρμ ελ-Σέικ 
της Αιγύπτου στις 3 Μαΐου 2007,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(ΣΑΗΕ) αριθ. 1956 (2010), 1957 (2010) και 1598 της 15ης Δεκεμβρίου 2010, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2005/190/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 
2005, σχετικά με την ενοποιημένη αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ,
EUJUST LEX 4 για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ, που εγκρίθηκε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), καθώς και τις 
επακόλουθες κοινές δράσεις που την τροποποιούν και που επεκτείνουν την εντολή της 
αποστολής, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας 2003 για «Μια ασφαλή Ευρώπη 
σε έναν καλύτερο κόσμο», της 12ης Δεκεμβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη της 22ας Νoεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και τον ρόλο τους στην ανασυγκρότηση και τον 

                                               
1 ΕΕ C 66 Ε της 29.3.2009, σ. 75.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ-ΡRΟV(2010)0448.
3 CΟΜ(2006)0283
4 ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 37.
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εκδημοκρατισμό στις χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών  1325 
2000) της 31ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με τη θέση των γυναικών στις συγκρούσεις, 
την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 σχετικά 
με την προστασία των αμάχων εν καιρών πολέμου, καθώς και τα συμπληρωματικά 
πρωτόκολλά της Ι και ΙΙ, και ανησυχώντας ιδιαίτερα για τις βιαιότητες με θύματα 
προσωπικό ανθρωπιστικών, υγειονομικών και θρησκευτικών οργανώσεων κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, 

– έχοντας υπόψη τη γραπτή του δήλωση της 6ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το  
στρατόπεδο του Ashraf, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του  της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση 
των Χριστιανών σε ό,τι αφορά την ελευθερία της θρησκείας 2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία του Ιράκ έχει διεξαγάγει από το 2005 τρεις 
πολυκομματικές εκλογές, έχει εγκρίνει σύνταγμα κατόπιν δημοψηφίσματος, έθεσε τη 
βάση ενός ομοσπονδιακού κράτους και έχει δεσμευθεί αποφασιστικά σε μία διαδικασία 
δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών, ανασυγκρότησης και ομαλοποίησης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που επήλθε στις 21 Δεκεμβρίου 2010 μεταξύ του 
συνόλου των πολιτικών δυνάμεων του Ιράκ με σκοπό τον σχηματισμό εθνικής 
κυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαν εκφράσει οι πολίτες του 
Ιράκ κατά τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2010, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη σαφή βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την 
ασφάλεια, οι Ιρακινοί εξακολουθούν να είναι θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων και 
σεκταριστικής και θρησκευτικής βίας, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 ζούσαν στο Ιράκ 800.000 χριστιανοί πολίτες 
(Χαλδαίοι, Σύριοι και άλλων χριστιανικών μειονοτήτων) οι οποίοι αποτελούν παλαιό, 
αυτόχθονα πληθυσμό που σήμερα είναι πολύ εκτεθειμένος στις διώξεις και την εξορία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανών αναγκάστηκαν, για να 
γλυτώσουν από τη βία της οποίας εξακολουθούν να αποτελούν στόχο, να αφήσουν τη 
χώρα τους ή να μετατοπιστούν εντός των συνόρων της,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ καλούνται να διαδραματίσουν 
ρόλο - κλειδί με την προοπτική της ολοκλήρωσης της αποχώρησης των αμερικανικών 
στρατιωτικών δυνάμεων που προβλέπεται για το 2011, 

ΣΤ. εκτιμώντας ότι οι γειτονικές χώρες πρέπει να απέχουν κάθε ανάμιξης στις εσωτερικές 

                                               
1 ΕΕ C 298 Ε της 8.12.2006, σ. 287
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0021.
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υποθέσεις του Ιράκ και να σέβονται την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητά του,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών ο 
αριθμός των ιρακινών εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας υπερβαίνει τα 1.500.000 
άτομα, εκ των οποίων τα 500.000 δεν έχουν κατάλυμα, ενώ αυτός των ιρακινών 
εκτοπισμένων στις γειτονικές χώρες, την Συρία και την Ιορδανία κυρίως, ανέρχεται 
σήμερα σε 230.000,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιρακινό Κουρδιστάν αποτελεί περιοχή του Ιράκ στην οποία 
είναι εξασφαλισμένο ένα επίπεδο ειρήνης και σταθερότητας και όπου η διεθνής 
αναπτυξιακή συνεργασία και οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται,

Θ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως παγκόσμιος φορέας, οφείλει να αναλάβει τις 
ευθύνες της για την οικοδόμηση ενός νέου δημοκρατικού Ιράκ και ότι η πολιτική της 
Ένωσης έναντι του Ιράκ πρέπει να εξεταστεί εντός του ευρύτερου πλαισίου της 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ένωσης με τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης 
Ανατολής,

Ι. εκτιμώντας ότι οι μείζονες προκλήσεις της ανοικοδόμησης και της ομαλοποίησης 
τίθενται σε θεσμικό και σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή στη συγκρότηση των θεσμικών 
και διοικητικών ικανοτήτων και στην εδραίωση του κράτους δικαίου, την εφαρμογή 
του νόμου και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει τη χρήση των πόρων της ανάλογα με τις 
ιδιάζουσες εσωτερικές, θρησκευτικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις με τις οποίες είναι 
αντιμέτωπο το Ιράκ και ότι η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η ορατότητα είναι 
οι ουσιώδεις προϋποθέσεις για έναν ενισχυμένο ρόλο της Ένωσης στο Ιράκ,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι η σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας παρέχει 
στην ΕΕ ένα νέο συμβατικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων πολιτικών και 
οικονομικών σχέσεων με το Ιράκ,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τόπου 
παραμένει περιορισμένη και ανεπαρκής σε σχέση με τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες της να 
διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, συντροφεύοντας  τις ιρακινές αρχές στη διαδικασία 
της ανοικοδόμησης, σταθεροποίησης και ομαλοποίησης,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν συνεισφέρει από το 2003 
έως με 1 δις ευρώ βοήθεια στο Ιράκ μέσω κυρίως του Διεθνούς Ταμείου 
Ανασυγκρότησης του Ιράκ  – International Reconstruction Fund Facility for Irak, 
(IRFFI) και ότι η Ένωση έχει συντελέσει άμεσα στη βελτίωση της κατάστασης του 
κράτους δικαίου στη χώρα αυτή από το 2005 μέσω της ενοποιημένης αποστολής για 
την επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ στο πλαίσιο της ΕΠΠΑ (EUJUST LEX)·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της αποστολής EUJUST LEX παρατάθηκε ώς τις 30 
Ιουνίου 2012, 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 1936 (2010) του Συμβουλίου ασφαλείας των 
Ηνωμένων εθνών που παρατείνει την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο 
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Ιράκ ώς τις 31 Ιουλίου 2011,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να συνάψει 
στενότερες σχέσεις με το Ιρακινό Συμβούλιο των αντιπροσώπων, κυρίως μέσω 
επισήμων σχέσεων,

– Η πολιτική κατάσταση στο Ιράκ

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι
ιθύνοντες του Ιράκ για την εγκαθίδρυση κυβέρνησης εθνικής ενότητας 
αντιπροσωπευτικής της πολιτικής, θρησκευτικής και εθνικής ποικιλομορφίας της 
κοινωνίας του Ιράκ και σύμφωνα με τη βούληση που είχε εκφρασθεί κατά τις 
βουλευτικές εκλογές της 7ης Μαρτίου 2010·

2. ενθαρρύνει τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να συνεχίσουν με πνεύμα ευθύνης και
διαλόγου τη δέσμευσή τους για την ανασυγκρότηση και την ομαλοποίηση ενός 
ομοσπονδιακού, δημοκρατικού και πολυκομματικού ιρακινού κράτους, θεμελιωμένου 
στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του, σχετικά με το ανωτέρω για την έγκριση στις 15 
Δεκεμβρίου 2010 από το Συμβούλιο ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών των
ψηφισμάτων 1956, 1957, 1958 που αφορούν αντίστοιχα το Αναπτυξιακό ταμείο για το 
Ιράκ, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση όπλων και το πρόγραμμα πετρέλαιο έναντι 
τροφίμων τα οποία αίροντας κάποιους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί βάσει του 
Κεφαλαίου VΙΙ της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών σηματοδοτούν ένα αποφασιστικό 
βήμα στην ανάκτηση από το Ιράκ του αναστήματος που είχε διεθνώς προ του 1990·

4. υπενθυμίζει ότι από το 1990 τέσσερεις τομείς αφορούν τα ψηφίσματα βάσει του
Κεφαλαίου VΙΙ  (Επιτροπή κυρώσεων, αγνοούμενοι, σύνορα Ιράκ με Κουβέιτ, 
αντισταθμίσεις)· εξορκίζει τις αρχές του Ιράκ να διατηρήσουν εποικοδομητική 
συνεργασία για να εκπληρώσουν τις τελευταίες τους υποχρεώσεις και να φτάσουν να 
ολοκληρώσουν την πλήρη αποκατάσταση της κυριαρχίας της χώρας τους·  

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον καίριο ρόλο που διαδραμάτισε η Αποστολή 
Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ (UNAMI), για την τεχνική βοήθεια και τη
στήριξη που πρόσφερε στον πληθυσμό και στις αρχές της χώρας, ιδίως για την εθνική 
συμφιλίωση, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την ανάπτυξη και τη βοήθεια 
στους αμάχους, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες ομάδες· αποδίδει φόρο τιμής στην 
αφοσίωση όλου του διεθνούς προσωπικού που εργάζεται επί τόπου υπό δυσχερείς από 
άποψη ασφαλείας συνθήκες·

6. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για τη συνέχιση των κρουσμάτων βίας με στόχο τον
άμαχο πληθυσμό, τις ευάλωτες ομάδες και τις θρησκευτικές κοινότητες, μεταξύ των 
οποίων οι χριστιανικές μειονότητες· καλεί τις αρχές του Ιράκ να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σεκταριστικής βίας σε ολόκληρη την 
επικράτεια·  

7. καλεί τις αρχές του Ιράκ να πολλαπλασιάσουν αποφασιστικά τις προσπάθειες για την
προστασία των χριστιανικών και των άλλων ευάλωτων μειονοτήτων, να εξασφαλίσουν
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σε κάθε πολίτη της χώρας το δικαίωμα να εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα με 
πλήρη ελευθερία και ασφάλεια, να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά των πράξεων βίας 
κατά διαφόρων εθνοτήτων και να πράξουν παν δυνατό για την προσαγωγή των 
εγκληματιών στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και τους 
διεθνείς κανόνες·

8. υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών προβλημάτων
που δοκιμάζουν τον ιρακινό λαό· επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστεί συντονισμένη 
δράση μεταξύ των ιρακινών αρχών και της διεθνούς βοήθειας που δρα επί τόπου για να 
προσφέρουν βοήθεια τις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων στους πρόσφυγες και
τους  εκτοπισμένους·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιχειρησιακή βελτίωση των ιρακινών δυνάμεων
ασφαλείας που κατόρθωσαν να επαναφέρουν τη βία και την ανασφάλεια στα
χαμηλότερα από το 2003 επίπεδα· θεωρεί ωστόσο προτεραιότητα να εγκαθιδρυθεί ένα 
νέο νομικό πλαίσιο που θα οριοθετεί σαφώς τις ευθύνες και την εντολή των δυνάμεων 
ασφαλείας· εκτιμά ότι το Συμβούλιο των αντιπροσώπων οφείλει να αναλάβει τον ρόλο 
του για τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας και άσκηση δημοκρατικού ελέγχου·

– Πολιτική δέσμευση της ΕΕ για τη μεταβατική διαδικασία στο Ιράκ

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της δημοκρατίας του 
Ιράκ που εγκαθιδρύει τις πρώτες συμβατικές σχέσεις μεταξύ των δύο μερών· αναμένει 
από τη συμφωνία αυτή ότι να δώσει ώθηση για πολιτική δέσμευση της Ένωσης στο 
υψηλότερο επίπεδο για τακτικές και άμεσες επαφές με τις ύπατες αρχές του Ιράκ·

11. υπενθυμίζει σχετικά ότι η παρουσία της ΕΕ επί τόπου παραμένει περιορισμένη λόγω
των συνθηκών ασφαλείας· ζητεί ωστόσο αναβάθμιση της διπλωματικής παρουσίας της 
ΕΕ με τον διορισμό,  το ταχύτερο δυνατόν, ενός Αρχηγού αποστολής ο οποίος θα 
διαθέτει ανθρώπινους και υλικούς πόρους στο ύψος των δεδηλωμένων προθέσεων της 
ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του Ιράκ προς τη δημοκρατία·

12. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αυτή, με τις δύο πτυχές της, την πολιτική και την εμπορική, 
θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση τακτικού πολιτικού διαλόγου σχετικά με τα διμερή, 
περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα ενώ ταυτόχρονα έχει ως στόχο τη βελτίωση των 
καθεστώτων συναλλαγών μεταξύ του Ιράκ και της ΕΕ, προσφέροντας στήριξη στις 
αναπτυξιακές και μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που καταβάλλει το Ιράκ προκειμένου 
να διευκολυνθεί η ένταξή του στην παγκόσμια οικονομία·

13. επιμένει ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και των ιρακινών αρχών πρέπει να
στραφεί κατά πρώτον στα ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δημόσιων και ατομικών ελευθεριών, την ενίσχυση 
των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης·

14. φρονεί ότι η ΕΕ οφείλει να ενθαρρύνει την εθνική συμφιλίωση των ιρακινών στο
πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί επίμονα από την
κυβέρνηση του Ιράκ να δώσει απάντηση στα προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα λαμβάνοντας συμπληρωματικά μέτρα που θα έχουν ως σκοπό να στηρίξουν 
το έργο της ανώτατης ανεξάρτητης επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
καταστήσουν προτεραιότητα την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και τη μεταρρύθμιση 
του δικαίου και του δικαιοδοτικού συστήματος·

15. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των γυναικών και στη συμμετοχή
τους στη διαδικασία ανασυγκρότησης μετά τις ένοπλες συγκρούσεις και στην πολιτική
και οικονομική ζωή στο υψηλότερο επίπεδο· καλεί τις ιρακινές αρχές να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας των πολιτών που θα συμμετέχει στην
πολιτική ζωή και να ενθαρρύνει τα ανεξάρτητα, πλουραλιστικά και επαγγελματικά 
μέσα ενημέρωσης·

16. υποδέχεται με ικανοποίηση το κοινό έγγραφο στρατηγικής (2011-2013) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα πολυετή
προγραμματισμό της αναπτυξιακής συνεργασίας στην ΕΕ, σε συνεννόηση με τις 
ιρακινές αρχές και σε συντονισμό με άλλους διεθνείς φορείς (Παγκόσμια τράπεζα, 
Ηνωμένα Έθνη) που δραστηριοποιούνται επί τόπου·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον θετικό απολογισμό της αποστολής της EUJUST
LEX και για την για πρώτη φορά εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων στο Ιράκ σε
συντονισμό με το διεξαγόμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· ζητεί όπως στο
τέλος της αποστολής αυτής γίνει εκμετάλλευση όλης της κτηθείσας εμπειρίας
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την ΚΕΠΠΑ και τα κοινοτικά μέσα προκειμένου η ΕΕ να 
συνεχίσει την επί τόπου συνδρομή της για την ενίσχυση της αστυνομίας και του 
ποινικού συστήματος του Ιράκ·

18. υποστηρίζει το Ιράκ στις προσπάθειές του για εξομάλυνση των σχέσεών του με τις 
γειτονικές του χώρες, το Ιράν, τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, χωρίς 
όμως αυτές να αποβούν εις βάρος των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλει για να 
την επίλυση άλλων σημαντικών προβλημάτων·  

19. επαναλαμβάνει το αίτημά του για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της βοήθειας της
Ένωσης στο Ιράκ, μεριμνώντας για την παροχή λεπτομερών, τακτικών και διάφανων
πληροφοριών σχετικά με τις πραγματικές εκταμιεύσεις και την διάθεση της βοήθειας
της Ένωσης, κυρίως δε των πιστώσεων που διοχετεύονται μέσω του Παγκόσμιου
ταμείου για την ανασυγκρότηση του Ιράκ, του οποίου βασικός χρηματοδότης είναι η 
ΕΕ·

20. σημειώνει ότι οι προγραμματισμένες δράσεις συνεργασίας της ΕΕ για την κοινωνική
και ανθρώπινη ανάπτυξη αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην
ικανοποίηση των βασικών αναγκών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της
απασχόλησης και στην προαγωγή των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, μεταξύ των 
οποίων οι πλέον ευάλωτες ομάδες, οι πρόσφυγες, οι εκτοπισμένοι και όλες οι 
θρησκευτικές μειονότητες· επιμένει όπως η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών 
ενταχθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ικανοτήτων και των θεσμών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της ένταξης, της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης·

21. υπενθυμίζει την δέσμευσή του για την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
και την πρωτοβουλία του, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2008, για στήριξη, σε 
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συνεργασία με κοινοβούλια τρίτων χωρών, της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας· 
επαναλαμβάνει ότι είναι πλήρως διατεθειμένο να υποστηρίξει ενεργά το Ιρακινό 
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, προτείνοντας πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων των εκλεγμένων εκπροσώπων του Ιράκ, προκειμένου να 
ασκήσουν τον συνταγματικό τους ρόλο, και  μεταφορά εμπειριών για την 
αποτελεσματική διοίκηση και την κατάρτιση του προσωπικού·

*
* *

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ύπατη
εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στους προέδρους των
κοινοβουλίων των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο των
αντιπροσώπων της Δημοκρατίας του Ιράκ.


