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Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Irakin tulevaisuudesta ja suhteista 
Euroopan unioniin

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Irakista, erityisesti 13. maaliskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tehtävästä Irakissa1 sekä 
25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman Irakista: kuolemanrangaistus 
(varsinkin Tariq Azizin tapaus) ja hyökkäykset kristittyjen yhteisöjä vastaan2,

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2010 kokoontuneen Euroopan unionin neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan komission yhteisen strategia-asiakirjan Irakista (2011–2013),

– ottaa huomioon komission 7. kesäkuuta 2006 antaman tiedonannon "Suositukset 
Euroopan unionin uudistetulle sitoutumiselle Irakiin"3,

– ottaa huomioon Egyptin Sharm el-Sheikhissä 3. toukokuuta 2007 tehdyn aloitteen 
kansainväliseksi sopimukseksi Irakin kanssa,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 15. joulukuuta 2010 
antamat päätöslauselmat 1956 (2010), 1957 (2010) ja 1958 (2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, 
EUJUST LEX, 7. maaliskuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 
2005/190/YUTP4, joka vahvistettiin Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) 
puitteissa, sekä myöhemmät yhteiset toiminnat, joilla sitä on muutettu ja toimeksiantoa 
jatkettu,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2003 hyväksytyn Euroopan turvallisuusstrategian 
"Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa",

– ottaa huomioon 22. marraskuuta 2005 hyväksytyn kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisten asemasta 
aseellisissa selkkauksissa sekä heidän roolistaan maan konfliktinjälkeisessä 
jälleenrakentamisessa ja demokratiakehityksessä5,

                                               
1 EUVL C 66 E, 29.3.2009, s.75.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006)0283.
4 EUVL L 62, 9.3.2005, s. 37.
5 EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
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– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 31. lokakuuta 2000 
antaman päätöslauselman 1325 (2000) naisten asemasta konflikteissa sekä rauhan ja 
turvallisuuden edistämisessä,

– ottaa huomioon 12. elokuuta 1949 tehdyn neljännen Geneven yleissopimuksen siviilien 
suojelusta sodan aikana ja sen liitteenä olevat lisäpöytäkirjat I ja II ja on erityisen 
huolestunut väkivaltaisuuksista, joiden kohteeksi humanitaarista, terveydenhuoltoon 
liittyvää tai hengellistä työtä tekevä henkilöstö joutuu tehtäviään suorittaessaan,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 antamansa kirjallisen kannanoton Ashrafin leiriin,

– ottaa huomioon 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman kristittyjen tilanteesta 
ja uskonnonvapaudesta1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vuoden 2005 jälkeen Irakin tasavalta on järjestänyt kolmet 
monipuoluevaalit, hyväksynyt perustuslain kansanäänestyksellä, luonut perustan 
liittovaltiolle ja aloittanut päättäväisesti demokraattisten instituutioiden rakentamiseen, 
jälleenrakentamiseen ja tilanteen normalisointiin tähtäävän prosessin,

B. ottaa huomioon 21. joulukuuta 2010 tehdyn sopimuksen Irakin eri poliittisten tahojen 
välillä sellaisen kansallisen kumppanuuden hallituksen muodostamiseksi, joka vastaa 
Irakin kansalaisten 7. maaliskuuta 2010 pidetyissä vaaleissa ilmaisemaa tahtoa,

C. katsoo, että huolimatta turvallisuustilanteen huomattavasta kohenemisesta irakilaiset 
kärsivät edelleen terroristien ja eri uskontosuuntien harjoittamasta väkivallasta ja
uskonnollisista selkkauksista,

D. toteaa, että vuonna 2003 Irakissa asui 800 000 Irakin kristittyä kansalaista (kaldealaiset, 
syyrialaiset ja muut kristilliset vähemmistöt), jotka ovat osa vanhaa alkuperäisväestöä, ja 
että nykyisin heitä vainotaan rankasti ja moni on joutunut lähtemään maanpakoon; toteaa, 
että sadattuhannet kristityt ovat paenneet väkivaltaisuuksia, joiden kohteena he jatkuvasti 
olivat, ja jättäneet maansa tai joutuneet siirtymään muualle maan rajojen sisäpuolella,

E. toteaa, että Irakin turvallisuusjoukoilla on olennaisen tärkeä rooli ajatellen 
amerikkalaisten joukkojen vetäytymisen loppuun saattamista, jonka on tarkoitus tapahtua 
vuonna 2011,

F. katsoo, että naapurimaiden on pidättäydyttävä kaikesta puuttumisesta Irakin sisäisiin 
asioihin ja kunnioitettava sen itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista 
koskemattomuutta,

G. ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun antamien tietojen mukaan tähän 
päivään mennessä Irakin rajojen sisällä siirtymään joutuneiden määrä on yli 
1,5 miljoonaa ja heistä 500 000 on vailla asuntoa ja että naapurimaihin, pääasiassa 
Syyriaan ja Jordaniaan, paenneiden määrä on 230 000,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0021.
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H. ottaa huomioon, että Irakin Kurdistan on alue, jossa jonkinasteinen rauha ja vakaus on 
taattu ja jossa kansainvälinen kehitysyhteistyö ja yksityiset investoinnit ovat kasvussa,

I. katsoo, että EU:n olisi globaalina toimijana kannettava vastuunsa uuden, demokraattisen 
Irakin rakentamisesta ja että EU:n Irakin-politiikka olisi nähtävä laajempana osana EU:n 
strategista kumppanuutta Välimeren alueen ja Lähi-idän kanssa,

J. katsoo, että tärkeimmät jälleenrakentamista ja normalisointia koskevat haasteet ovat 
institutionaalisella ja sosiaalisella rintamalla eli instituutioiden ja hallinnon voimavarojen 
kehittämisessä ja oikeusvaltion lujittamisessa, lainvalvonnassa ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisessa,

K. katsoo, että EU:n olisi mukautettava resurssiensa käyttö Irakin kohtaamien erityisten 
sisäisten, alueellisten ja humanitaaristen haasteiden mukaan ja että tehokkuus, avoimuus 
ja näkyvyys ovat perusedellytykset Euroopan unionin tehtävän laajentamiselle Irakissa,

L. katsoo, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen antaa EU:lle uudet 
sopimuspuitteet pitkäaikaisten poliittisten ja taloussuhteiden kehittämiselle Irakin kanssa,

M. katsoo, että Euroopan unionin edustus Irakissa on rajallinen ja riittämätön ajatellen niitä 
kunnianhimoisia tavoitteita, joiden mukaan unionilla olisi merkittävämpi osa Irakin 
viranomaisten tukemisessa jälleenrakentamis-, vakauttamis- ja normalisointiprosessissa,

N. ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat vuodesta 2003 alkaen antaneet yli 
miljoona euroa tukea Irakille pääasiassa kansainvälisen Irakin 
jälleenrakennusrahoitusjärjestelyn (International Reconstruction Fund Facility for Irak, 
IRFFI) kautta, ja ottaa huomioon, että unioni on ollut suoraan mukana parantamassa 
oikeusvaltion tilannetta maassa vuodesta 2005 alkaen osana Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa toteutetun EUJUST LEX -operaation kautta; ottaa huomioon, että 
EUJUST LEXin toimeksiantoa on jatkettu 30. kesäkuuta 2012 asti,

O. ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1936 (2010), jossa pidennetään YK:n Irakin avustusoperaation toimeksiantoa 
31. heinäkuuta 2011 asti,

P. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on päättänyt kehittää edelleen suhteitaan 
Irakin edustajien neuvostoon myös virallisten yhteyksien kautta,

Poliittinen tilanne Irakissa 

1. on tyytyväinen, että Irakin johtajat ovat päässeet sopimukseen sellaisen kansallisen 
kumppanuuden hallituksen muodostamisesta, joka edustaa Irakin yhteiskunnan poliittista, 
uskonnollista ja etnistä monimuotoisuutta ja joka vastaa Irakin kansan ilmaisemaa tahtoa 
7. maaliskuuta 2010 pidetyissä parlamenttivaaleissa;

2. rohkaisee Irakin poliittisia voimia jatkamaan vastuullisuuden ja vuoropuhelun hengessä 
sitoutumistaan liittovaltiomuotoisen, demokraattisen, moniarvoisen sekä oikeusvaltion 
periaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan Irakin valtion 
jälleenrakennukseen ja normalisointiin;
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3. on tältä osin iloinen, että Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 
15. joulukuuta 2010 päätöslauselmat, jotka koskivat Irakin kehitysrahastoa, 
aseidenriisuntaa ja asesulkua sekä ruokaa öljystä -ohjelmaa, joilla poistetaan eräitä YK:n 
peruskirjan VII luvun nojalla asetettuja rajoitteita ja jotka merkitsevät tärkeää vaihetta 
Irakin hankkiessa takaisin kansainvälistä asemaansa, joka sillä oli ennen vuotta 1990;

4. muistuttaa, että vuodesta 1990 saakka VII luvun nojalla päätöslauselmilla valvotaan 
edelleen neljää aluetta (pakotekomitea, kadonneet, Irakin ja Kuwaitin rajat, korvaukset); 
kehottaa Irakin viranomaisia ylläpitämään rakentavaa yhteistyötä viimeisten 
velvoitteidensa täyttämiseksi ja Irakin täyden suvereniteetin palauttamiseksi;

5. on tyytyväinen rooliin, joka Yhdistyneiden kansakuntien avustusoperaatiolla Irakissa 
(UNAMI) on ollut teknisen ja muun tuen antamisessa Irakin kansalle ja viranomaisille, 
erityisesti mitä tulee kansallisen sovinnon tekemiseen, demokraattisten instituutioiden 
vahvistamiseen, kehitykseen sekä siviiliväestölle, etenkin kaikkein heikoimmassa 
oleville, annettuun apuun; antaa suuren arvon paikan päällä toimivien kansainvälisten 
työntekijöiden omistautuvalle toiminnalle vaikeissa turvallisuusoloissa;

6. on äärimmäisen huolestunut siviiliväestöön, heikoimpiin ihmisryhmiin ja uskonnollisiin 
yhteisöihin, muun muassa kristittyihin vähemmistöihin, kohdistuvien väkivaltaisuuksien 
jatkumisesta; pyytää Irakin viranomaisia lisäämään toimiaan turvallisuuden ja yleisen 
järjestyksen vahvistamiseksi sekä terrorismin ja eri uskontosuuntien harjoittaman 
väkivallan torjumiseksi koko alueella;

7. kehottaa Irakin viranomaisia lisäämään ratkaisevasti pyrkimyksiään kristittyjen ja muiden 
heikossa asemassa olevien vähemmistöjen suojelemiseksi, takaamaan kaikille Irakin 
kansalaisille oikeuden harjoittaa uskontoaan vapaasti ja turvallisesti, tehostamaan toimia 
etnisten ryhmien välistä väkivaltaa vastaan ja tekemään kaiken voitavansa saattaakseen 
rikoksiin syyllistyneet oikeuteen oikeusvaltion periaatteiden ja kansainvälisten 
säännösten mukaisesti;

8. muistuttaa, että on kiireellisesti ratkaistava humanitaariset ongelmat, joista Irakin kansa 
kärsii; painottaa, että on jatkettava koordinoituja toimia Irakin viranomaisten ja maassa 
toimivan kansainvälisen avun välillä, jotta voidaan auttaa heikoimpia ryhmiä, pakolaiset 
ja siirtymään joutuneet kansalaiset mukaan lukien;

9. on tyytyväinen Irakin turvallisuusjoukkojen toiminnan paranemiseen, sillä ne ovat 
kyenneet vähentämään väkivallan ja turvattomuuden matalimmalle tasolle sitten vuoden 
2003; pitää kuitenkin ensisijaisena sellaisen uuden oikeudellisen kehyksen toteuttamista, 
jolla rajoitetaan selvästi turvallisuusjoukkojen vastuuta ja toimivaltuuksia; katsoo, että 
edustajien neuvoston on hoidettava tehtävänsä uuden lainsäädännön laadinnassa ja 
harjoitettava demokraattista valvontaansa;

EU:n poliittinen sitoutuminen Irakin siirtymäkaudella

10. iloitsee kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevien neuvottelujen päätökseen 
saamisesta EU:n ja Irakin tasavallan välillä ja toteaa, että sopimuksella luodaan aivan 
ensimmäiset sopimussuhteet osapuolten välille; odottaa tältä sopimukselta, että se antaa 
alkusysäyksen unionin mahdollisimman korkean tason poliittiselle sitoutumiselle ja 
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tarjoaa säännölliset ja suorat yhteydet Irakin korkeimpiin viranomaisiin;

11. muistuttaa, että EU:n läsnäolo paikalla on turvallisuussyistä edelleen rajallinen; pyytää 
siksi tämän läsnäolon diplomaattitason nostamista siten, että mahdollisimman pian 
nimitetään operaation johtaja ja annetaan käyttöön henkilö- ja materiaaliresurssit, joiden 
avulla voidaan saavuttaa EU:n kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan se on 
merkittävässä roolissa Irakin siirtyessä demokratiaan;

12. korostaa, että sopimuksen kahdella osalla, poliittisella ja kaupallisella, viitoitetaan tietä 
säännöllisen poliittisen vuoropuhelun vahvistamiselle kahdenvälisistä, alueellisista ja 
maailmanlaajuisista kysymyksistä pyrkimyksenä parantaa Irakin ja EU:n välisiä 
kauppajärjestelyjä ja tukien Irakin kehittämis- ja uudistusponnisteluja, jotta helpotetaan 
sen integroitumista maailmantalouteen;

13. vaatii, että EU:n ja Irakin viranomaisten välisen poliittisen vuoropuhelun on koskettava 
ensisijaisesti kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeuksien ja yleisten ja yksilöiden 
perusvapauksien kunnioittamiseen sekä demokraattisten instituutioiden, oikeusvaltion ja 
hyvän hallintotavan vahvistamiseen;

14. katsoo, että EU:n on kannustettava irakilaisia kansalliseen sovintoon kattavalla 
poliittisella vuoropuhelulla; pyytää painokkaasti Irakin hallitusta ratkaisemaan 
ihmisoikeusongelmat lisätoimilla, joilla pyritään tukemaan riippumattoman 
ihmisoikeuskomission työtä, ja asettamaan etusijalle rankaisemattomuuden torjunnan 
sekä lainsäädännön ja oikeusjärjestelmän uudistamisen;

15. pyytää kiinnittämään erityistä huomiota naisten oikeuksiin ja naisten osallistumiseen 
konfliktien jälkeiseen jälleenrakennusprosessiin ja korkeimman tason poliittiseen ja 
taloudelliseen toimintaan; kehottaa Irakin viranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimet 
kansalaisyhteiskunnan kehittämiseksi ja sen osallistumiseksi poliittiseen prosessiin sekä 
edistämään riippumattomia, moniarvoisia ja ammattitaitoisia tiedotusvälineitä;

16. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission yhteiseen strategia-asiakirjaan (2011–2013), 
joka merkitsee siirtymistä EU:n kehitysyhteistyön monivuotiseen suunnitteluun, jota 
tehdään yhdessä Irakin viranomaisten kanssa ja koordinoidaan muiden kansainvälisten 
toimijoiden (kuten Maailmanpankin ja Yhdistyneiden kansakuntien) kanssa; toteaa, että 
tämä uusi lähestymistapa vastaa parlamentin 13. maaliskuuta 2008 neuvostolle antamassa 
suosituksessa olevia tärkeimpiä suuntaviivoja;

17. on tyytyväinen myönteisiin kokemuksiin, joita on saatu EUJUST LEX -operaatiosta ja 
yhdessä Euroopan komission hankkeen kanssa toteutetuista ensimmäisistä 
pilottihankkeista Irakissa; pyytää, että tämän operaation päättyessä kaikki saatu kokemus 
hyödynnetään käyttäen sekä Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa että yhteisön 
välineitä, siten että EU voi jatkaa avun antamista paikalla Irakin poliisivoimia ja 
rikosoikeusjärjestelmää vahvistamalla;

18. tukee Irakin pyrkimyksiä normalisoida suhteensa naapurimaihin, etenkin Iraniin, 
Syyriaan, Saudi-Arabiaan ja Turkkiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta muiden ongelma-
alueiden käsittelyä;
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19. toistaa pyyntönsä, jonka mukaan unionin Irakille antaman tuen on oltava avointa ja 
tehokasta ja että on valvottava, että annetaan säännöllisesti ja avoimesti täydelliset tiedot 
EU:n tuen tosiasiallisesta maksamisesta ja täytäntöönpanosta erityisesti kansainvälisen 
Irakin jälleenrakennusrahoitusjärjestelyn kautta, jonka suurin rahoittaja EU on;

20. panee merkille, että EU:n yhteiskuntaa ja yksilöä koskevan kehittämisen 
yhteistyötoimilla pyritään torjumaan köyhyyttä, täyttämään perustarpeet terveyden, 
koulutuksen ja työllisyyden alalla sekä edistämään perusvapauksia kaikille, mukaan 
lukien heikoimmassa asemassa olevat ryhmät, pakolaiset, kotiseudultaan siirtymään 
joutuneet ja kaikki uskonnolliset vähemmistöt; vaatii, että näiden toimien toteuttaminen 
näkyy valmiuksien ja instituutioiden lujittamisessa siten, että otetaan huomioon 
osallisuutta, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa koskevat periaatteet;

21. muistuttaa sitoutuneisuudestaan parlamentaarisen demokratian kehittämiseen ja vuoden 
2008 talousarvioon sisältyvästä aloitteestaan, jossa tuetaan demokratian kehittämistä 
kolmansien maiden parlamenttien kanssa; toistaa tukevansa täysin ja aktiivisesti Irakin 
edustajien neuvostoa ja ehdottaa aloitteita, joilla pyritään lisäämään Irakin vaaleilla 
valittujen edustajien valmiuksia, jotta he voivat täyttää perustuslaillisen tehtävänsä, ja 
välittämään tehokkaasta hallinnosta ja henkilöstön koulutuksesta saatua kokemusta;

*
* *

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle, Euroopan komission puheenjohtajalle, unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / Euroopan komission varapuheenjohtajalle, 
jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille sekä Irakin tasavallan hallitukselle ja 
edustajien neuvostolle.


