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Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraagi tuleviku ja suhete kohta Euroopa Liiduga

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi kohta, 13. märtsi 2008. aasta 
resolutsiooni Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis1 ning 25. novembri 2010. aasta 
resolutsiooni Iraagi kohta – surmanuhtlus (eriti Tariq Azize juhtum) ja rünnakud 
kristlaste kogukondade vastu2;

– võttes arvesse nõukogu 22. novembri 2010. aasta järeldusi;

– võttes arvesse komisjoni ühist strateegiadokumenti Iraagi kohta (2011–2013);

– võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2006. aasta teatist „Soovitused Euroopa Liidu 
uuendatud suhete arendamiseks Iraagiga”3;

– võttes arvesse 3. mail 2007. aastal Egiptuses Sharm el Sheikhis Iraagiga sõlmitud 
rahvusvahelist kokkulepet;

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. detsembri 2010. aasta resolutsioone 1956, 
1957 ja 1958; 

– võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 2005. aasta ühismeedet 2005/190/ÜVJP Euroopa 
Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta Iraagis4, mis kehtestati 
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames, ning seda muutvaid ja missiooni 
volitusi pikendavaid järgnevaid ühismeetmeid; 

– võttes arvesse 12. detsembril 2003. aastal vastu võetud Euroopa julgeolekustrateegiat 
„Turvaline Euroopa paremas maailmas”;

– võttes arvesse 22. novembril 2005. aastal vastu võetud dokumenti „Euroopa konsensus 
arengu küsimuses”;

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni naiste olukorra kohta relvastatud 
konfliktides ja nende rolli kohta konfliktijärgsete riikide ülesehitus- ja 
demokratiseerimisprotsessis5;

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni 1325 
naiste rolli kohta konfliktides, rahuajal ja julgeolekus;

                                               
1 ELT C 66 E, 29.3.9, lk 75.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006)0283.
4 ELT L 62, 9.3.2005, lk 37.
5 ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 287.
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– võttes arvesse 12. augusti 1949. aasta Genfi IV konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse 
kaitse kohta ning selle 1. ja 2. lisaprotokolli ning tundes sügavat muret vägivalla üle, 
mille ohvriteks langevad humanitaar-, tervishoiu- ja usuliste ühenduste töötajad oma 
tööülesannete täitmise käigus; 

– võttes arvesse oma 6. oktoobri 2010. aasta kirjalikku deklaratsiooni Ashrafi laagri 
kohta; 

– võttes arvesse oma 20. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni kristlaste olukorra ja 
usuvabaduse kohta1;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 4,

A. arvestades, et alates 2005. aastast on Iraagi Vabariik korraldanud kolm mitmeparteilist 
valimist, võtnud rahvahääletusel vastu põhiseaduse, pannud aluse föderaalriigile ja 
alustanud otsustavalt demokraatlike institutsioonide rajamise ning ülesehituse ja olukorra 
normaliseerimise protsessi;

B. arvestades 21. detsembril 2010. aastal kõikide Iraagi poliitiliste jõudude vahel sõlmitud 
kokkulepet moodustada rahvuslikul partnerlusel põhinev valitsus, mis vastab Iraagi 
kodanike 7. märtsi 2010. aasta valimistel väljendatud soovidele; 

C. arvestades, et vaatamata julgeolekuolukorra märkimisväärsele paranemisele langevad 
iraaklased endiselt terrorirünnakute ning sektantliku ja usulise vägivalla ohvriks; 

D. arvestades, et 2003. aastal elas Iraagis 800 000 kristlasest kodanikku (Iraagi Kaldea 
katoliku kiriku, Iraagi Süüria katoliku kiriku ja teiste kristlike vähemuste liikmed) ning 
nad on Iraagi ammused põliselanikud, keda ähvardab tagakiusamine ja väljarändamine; 
arvestades, et sajad tuhanded kristlased on põgenenud vägivalla eest, mille sihtmärgiks 
nad endiselt on, olles lahkunud riigist või ümber asustatud riigi piires;

E. arvestades, et Iraagi julgeolekujõud peavad võtma keskse rolli, kui 2011. aastaks 
kavandatud USA vägede väljatoomine on lõpule viidud; 

F. arvestades, et naaberriigid peavad hoiduma igasugusest sekkumisest Iraagi siseasjadesse 
ja austama Iraagi iseseisvust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust;

G. arvestades, et praegu on ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti kohaselt Iraagis ümber 
asustatud üle 1 500 000 inimese, kellest 500 000 on kodutud ning naaberriikides, 
peamiselt Süürias ja Jordaanias, on 230 000 põgenikku;

H. arvestades, et Iraagi Kurdistan on piirkond, kus on teataval määral tagatud rahu ja 
stabiilsus ning kus suurenevad rahvusvaheline arengukoostöö ja erainvesteeringud;

I. arvestades, et Euroopa Liit kui ülemaailmsel tasandil osaleja peaks tunnistama oma 
kohustusi uue, demokraatliku Iraagi ülesehitamisel ning arvestades, et ELi poliitikat Iraagi 
suhtes tuleks vaadelda ELi ja Vahemere piirkonna ning Lähis-Ida strateegilise partnerluse 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0021.
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laiemas kontekstis;

J. arvestades, et ülesehituse ja olukorra normaliseerimise peamised väljakutsed – nimelt 
institutsioonide ja haldusorganite suutlikkuse tõstmine, õigusriigi tugevdamine, 
õiguskaitse ja inimõiguste austamine – on institutsioonilist ja sotsiaalset laadi;

K. arvestades, et EL peab kohandama oma ressursside kasutamise Iraagi ees seisvate 
sisemiste, piirkondlike ja humanitaarprobleemidega ning tõhusus, läbipaistvus ja nähtavus 
on ELi tähtsama rolli olulised tingimused;

L. arvestades, et partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine annab ELile Iraagiga pikaajaliste 
poliitiliste ja majanduslike sidemete arendamiseks uue lepingulise raamistiku;

M. arvestades, et Euroopa Liit on Iraagis piiratult ja ebapiisavalt esindatud, kui võtta arvesse 
liidu soovi pakkuda Iraagi ametivõimudele suuremat tuge ülesehitamisel ning olukorra 
stabiliseerimisel ja normaliseerimisel;

N. arvestades, et EL ja liikmesriigid on alates 2003. aastast eraldanud Iraagi abistamiseks üle 
1 miljardi euro (peamiselt Iraagi ülesehituse rahvusvahelise fondi (IRFFI) kaudu) ning 
arvestades, et EL on alates 2005. aastast otseselt osalenud Iraagis õigusriigi edendamises 
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika EUJUST LEX missiooni kaudu; arvestades, et 
EUJUST LEX missiooni mandaati pikendati 30. juunini 2012; 

O. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1936 (2010) pikendati ÜRO 
missiooni mandaati Iraagis 31. juulini 2011;

P. arvestades, et Euroopa Parlamendil on kindel kavatsus jätkata suhete arendamist Iraagi 
esindajatekoguga, sealhulgas ametlike kanalite kaudu;

– Poliitiline olukord Iraagis 

1. väljendab heameelt Iraagi liidrite saavutatud poliitilise kokkuleppe üle seoses rahvuslikul 
partnerlusel põhineva ning Iraagi ühiskonna poliitilist, usulist ja etnilist mitmekesisust 
peegeldava valitsuse moodustamisega kooskõlas rahva poolt 7. märtsi 2010. aasta 
seadusandlikel valimistel väljendatud tahtega;  

2. innustab Iraagi poliitilisi jõude jätkama vastutustundlikult ja dialoogi vaimust kantuna 
jõupingutusi föderaalse, demokraatliku, pluralistliku ning õigusriigi ja inimõiguste 
austamise põhimõttele toetuva Iraagi riigi ülesehitamiseks ja olukorra normaliseerimiseks; 

3. väljendab sellega seoses heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 15. detsembril 2010. aastal 
vastu võetud resolutsioonide 1956, 1957 ja 1958 üle, mis käsitlevad vastavalt Iraagi 
arengufondi, desarmeerimist ja tuumarelva leviku tõkestamist ning nafta-toidu-vastu 
programmi, nimetatud resolutsioonidega kaotati teatavad ÜRO põhikirja VII peatüki 
alusel kehtestatud piirangud ning need kujutasid otsustavat etappi Iraagi 1990. aasta eelse 
rahvusvahelise positsiooni tagasivõitmises; 

4. tuletab meelde, et alates 1990. aastast reguleeritakse VII peatüki alusel vastu võetud 
resolutsioonidega endiselt nelja valdkonda: sanktsioonide komitee, kadunud isikud, 
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Iraagi-Kuveidi piirid, hüvitised; kutsub Iraagi ametivõime tungivalt üles tegema 
konstruktiivset koostööd, et täita oma viimased kohustused ning viia lõpule Iraagi 
suveräänsuse täielik taastamine;   

5. väljendab heameelt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Iraagi abimissiooni (UNAMI) 
olulise rolli üle tehnilise abi ning elanikkonnale ja Iraagi ametivõimudele abi ja toetuse 
pakkumisel eelkõige rahvusliku leppimise, demokraatlike institutsioonide tugevdamise, 
arengu ning tsiviilisikute, eelkõige kõige haavatavamate rühmade abistamise valdkonnas; 
tunnustab keerulistes julgeolekuoludes tööd tegevate kõikide Iraagis tegutsevate 
rahvusvaheliste organisatsioonide töötajate pühendumust;

6. on endiselt sügavas mures tsiviilelanike, haavatavate rühmade ja usukogukondade, 
sealhulgas kristlike vähemuste vastu toimepandavate vägivallategude jätkuva esinemise 
pärast; kutsub Iraagi ametivõime üles tegema suuremaid jõupingutusi julgeoleku 
suurendamiseks ja avaliku korra parandamiseks ning terrorismi ja sektantliku vägivalla 
vastu võitlemiseks kogu riigis;  

7. kutsub Iraagi ametivõime üles suurendama märkimisväärselt oma jõupingutusi kristlike ja 
muude haavatavate vähemuste kaitsmiseks ning tagama igale Iraagi kodanikule õiguse 
järgida vabalt ja turvaliselt oma usku, tõhustama meetmeid rahvustevahelise vägivalla 
vastu võitlemiseks ning tegema kõik võimaliku, et võtta kuritegude toimepanijad 
vastutusele kooskõlas õigusriigi põhimõtte ja rahvusvaheliste standarditega;

8. tuletab meelde, et tuleb kiiresti leida lahedus Iraagi rahvast vaevavatele 
humanitaarprobleemidele; rõhutab vajadust kooskõlastada Iraagi ametivõimude ja 
kohapeal tegutsevate rahvusvaheliste abiorganisatsioonide tegevust, et anda abi 
haavatavatele rühmadele, sealhulgas põgenikele ja ümberasustatud isikutele; 

9. väljendab heameelt selle üle, et Iraagi julgeolekujõudude tegutsemissuutlikkus on 
paranenud ning nad on suutnud vähendada vägivalda ja ebaturvalisust madalaimale 
tasemele alates 2003. aastast; peab sellegipoolest esmatähtsaks kehtestada uus õiguslik 
raamistik, millega piiritletaks selgelt julgeolekujõudude vastutus ja volitused; on 
seisukohal, et esindajatekogu peab täitma oma ülesannet uue seadusandluse 
väljatöötamisel ning teostama demokraatlikku kontrolli;

– ELi poliitiline kohustus Iraagi üleminekuprotsessis 

10. väljendab heameelt ELi ja Iraagi Vabariigi vahel partnerlus- ja koostöölepingu üle peetud 
läbirääkimiste lõpetamise üle, millega kahe poole vahel seatakse esmakordselt sisse 
lepingulised suhted; loodab, et kõnealune leping tipneb ELi poolse poliitilise kohustuse 
võtmisega kõige kõrgemal tasemel ning seatakse sisse regulaarsed ja otsesed kontaktid 
Iraagi kõige kõrgemate võimukandjatega;

11. tuletab sellega seoses meelde, et ELi kohalolek Iraagis on piiratud julgeoleku kaalutlustel; 
palub sellest hoolimata suurendada diplomaatilist esindatust, nimetades kiiremas korras 
ametisse missiooni juhi ning andes kasutada piisaval hulgal töötajaid ja varustust, mis 
võimaldaks teostada ELi ambitsioone seoses olulise osa etendamisega Iraagi üleminekul 
demokraatlikule riigikorrale; 

12. rõhutab, et kõnealune leping loob kahel tasandil – nii poliitilises kui ka kaubanduslikus 
plaanis aluse kahepoolseid, piirkondlikke ja maailma tasandit käsitlevate küsimuste 
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valdkonnas toimuva korrapärase poliitilise dialoogi süvenemiseks, eesmärgiga elavdada 
Iraagi ja ELi vahelisi kaubandussuhteid ning pakkuda Iraagile tuge arengu ja reformide 
valdkonnas pingutuste tegemisel, et hõlbustada Iraagi integreerumist maailmamajandusse;

13. rõhutab, et ELi ja Iraagi ametivõimude vaheline poliitiline dialoog peaks esmajärjekorras 
hõlmama inimõiguste ning põhiliste kodaniku- ja isikuvabaduste austamist, demokraatlike 
institutsioonide tugevdamist, õigusriigi põhimõtet ja head valitsemistava;

14. on seisukohal, et EL peab kõiki pooli kaasava poliitilise dialoogi raames ergutama 
iraaklaste rahvuslikku leppimist; palub Iraagi valitsusel tungivalt hakata tegelema 
inimõigustega seotud mureküsimustega eelkõige täiendavate meetmete abil, et toetada 
inimõiguste kõrgetasemelise sõltumatu komisjoni tööd ning seada esikohale võitlus 
karistamatusega ning õigus- ja kohtusüsteemi reform; 

15. palub, et erilist tähelepanu pöörataks naiste õigustele ja nende osalusele konfliktijärgses 
ülesehitusprotsessis ning poliitilises ja majanduselus osalemisele kõige kõrgemal tasandil; 
kutsub Iraagi ametivõime üles võtma vajalikke meetmeid, et kujundada välja poliitilises 
protsessis osalev kodanikuühiskond ning edendada sõltumatut, pluralistlikku ja 
professionaalset meediat; 

16. väljendab rahulolu komisjoni ühise strateegiadokumendi (2011–2013) üle, mis tähistab 
üleminekut ELi arengukoostöö mitmeaastasele kavandamisele, mis on kokku lepitud 
Iraagi ametivõimudega ja kooskõlastatud teiste kohapeal tegutsevate rahvusvaheliste 
osalejatega (Maailmapank, ÜRO); märgib, et selle uue lähenemisega võetakse arvesse 
Euroopa Parlamendi 13. märtsil 2008. aastal nõukogule esitatud soovituse põhijooni; 

17. väljendab heameelt missiooni EUJUST LEX positiivsete tulemuste üle ning selle üle, et 
Iraagis viidi esmakordselt kooskõlas komisjoni käimasoleva projektiga läbi pilootprojekte; 
palub, et selle missiooni lõppedes kasutataks ära kogutud teadmistepagasit, rakendades nii 
ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kui ka ühenduse vahendeid, et EL jätkaks kohapeal abi 
andmist Iraagi politsei ja kriminaalõigussüsteemi tõhustamise valdkonnas;

18. toetab Iraaki püüdlustes normaliseerida suhteid oma naabrite Iraani, Süüria, Saudi Araabia 
ja Türgiga, ilma et seejuures jäetaks hooletusse mõned teised olulised probleemid;  

19.  kordab oma palvet tagada Iraagile ELi poolt antava abi läbipaistvus ja tõhusus ning 
tagada üksikasjaliku, korrapärase ja läbipaistva teabe edastamine tegelike väljamaksete ja 
ELi abi kasutamise kohta, eelkõige seoses assigneeringutega, mis eraldatakse Iraagi 
ülesehituse rahvusvahelisest fondist, mille peamine rahastaja on EL;

20.  märgib, et ühiskonna ja inimarengu valdkonnas kavandatavate ELi koostöömeetmete 
eesmärk on võidelda vaesuse vastu ning katta eluliselt tähtsad vajadused tervishoiu, 
hariduse ja tööhõive valdkonnas, edendada kõikide, sealhulgas kõige haavatavamate 
rühmade, põgenike, ümberasustatud isikute ja kõikide usuvähemuste põhivabadusi; 
rõhutab, et meetmete elluviimine peab tõstma institutsioonide suutlikkust ning seejuures 
tuleb arvesse võtta kaasatuse, läbipaistvuse ja hea valitsemistava põhimõtteid; 

21. tuletab meelde oma kohustust seoses parlamentaarse demokraatia edendamisega ning 
algatust toetada 2008. aasta eelarve alusel demokraatia kehtestamist koostöös kolmandate 



RE\854823ET.doc 7/7 PE454.517v02-00

ET

riikide parlamentidega; väljendab veel kord valmisolekut toetada aktiivselt Iraagi 
esindajatekogu, pakkudes algatusi, mille eesmärk on tõsta Iraagi valitud esindajate 
suutlikkust täita neile põhiseadusega antud ülesandeid, ning pakkuda kogemuste 
vahetamist tõhusa haldamise ja personali koolitamise valdkonnas; 

*
* *

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, komisjoni presidendile, kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, 
liikmesriikide parlamentide esimeestele ning Iraagi Vabariigi valitsusele ja esindajatekogu 
liikmetele. 


