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az Európai Parlament állásfoglalása Irak jövőjéről és az Európai Unióval való 
kapcsolatairól

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Irakról szóló korábbi, köztük a 2008. március 13-i, az Európai Unió iraki 
szerepvállalásáról1, valamint 2010. november 25-i, a (Tarik Aziz ügyében hozott) 
halálbüntetésről és a keresztény közösségek elleni támadásokról2 szóló 
állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Tanács 2010. november 22-i következtetéseire,

– tekintettel az Európai Bizottság Irakra vonatkozó közös stratégiáról (2011-2013) szóló 
dokumentumára,

– tekintettel az „Ajánlások az Európai Unió megújított iraki szerepvállalására” című, 
2006. június 7-i bizottsági közleményre3,

– tekintettel a Sharm el-Sheikben, Egyiptomban 2007. május 3-án kezdeményezett, 
Irakkal kapcsolatos nemzetközi megállapodásra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2010. december 15-i, 1956 
(2010), 1957 (2010) és 1958 (2010) számú határozatára,  

– tekintettel az Európai Uniónak az Európai Biztonsági és Védelmi Politika (EBVP) 
keretében létrehozott integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 
2005. március 7-i 2005/190/KKBP tanácsi együttes fellépésére4, valamint az ezt 
módosító és a misszió megbízását meghosszabbító további együttes fellépésekre, 

– tekintettel a 2003. december 12-i „Biztonságos Európa egy jobb világban” című 
európai biztonsági stratégiára,

– tekintettel a fejlesztésről szóló, 2005. november 22-án aláírt európai konszenzusra,

– tekintettel a nők helyzetéről a fegyveres konfliktusokban és a konfliktust követő 
újjáépítésben betöltött szerepükről szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására5,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a nők konfliktusokban, 
békében és biztonságban elfoglalt helyéről szóló, 2000. október 31-i 1325(2000) 
számú határozatára,

                                               
1 HL C 66. E, 2009.3.29., 75.o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006) 0283.
4 HL L 62., 2005.3.9., 37. o.
5 HL C 298. E, 2006.12.8., 287. o.
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– tekintettel a fegyveres konfliktusok esetén a polgári személyzet védelméről szóló, 
1949. augusztus 12-i negyedik genfi egyezményre és annak I. és II. jegyzőkönyvére, 
és aggodalommal tekintve különösen azokra az erőszakos cselekményekre, 
amelyeknek a humanitárius, egészségügyi és vallási személyzet áldozatul esik 
feladatai gyakorlása során, 

– tekintettel az ashrafi táborról szóló, 2010. október 6-i írásbeli nyilatkozatára, 

– tekintettel a keresztények helyzetéről a vallásszabadság összefüggésében című, 2011. 
január 20-i állásfoglalása1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel az Iraki Köztársaság 2005 óta három többpárti választást tartott, népszavazás 
útján alkotmányt fogadott el, megteremtette a szövetségi állam alapjait, és aktívan 
megkezdte a demokratikus intézmények kiépítésének, az újjáépítésnek és a 
konszolidációnak a nehéz folyamatát,

B. mivel az összes iraki politikai erő részvételével megállapodás született 2010. 
december 21-én azért, hogy nemzeti egységkormány alakuljon az iraki polgárok által a 
2010. március 7-i választásokon kifejezésre juttatott törekvésekre válaszul, 

C. mivel a biztonsági helyzet jelentős javulása ellenére az irakiak továbbra is terrorista 
támadások és szektás, illetve vallási indíttatású erőszak áldozatául esnek, 

D. mivel 800 000 iraki keresztény polgár (káldeusok, szírek és más keresztény 
kisebbségek) élt Irakban 2003-ban, akik olyan régi őslakos népességet alkotnak, akik 
jelenleg rendkívüli mértékben ki vannak téve az üldözésnek és a száműzetésnek; mivel 
keresztények százezrei menekültek az erőszak elől, amelynek továbbra is céltáblájául 
szolgálnak, elhagyták országukat, vagy a határokon belül kénytelenek voltak 
lakóhelyüket elhagyni,

E. mivel az iraki biztonsági erők feltétlenül kulcsfontosságú szerepet játszanak az 
amerikai katonai erők 2011-re tervezett kivonása megvalósításának szempontjából, 

F. mivel a szomszédos országoknak tartózkodniuk kell az Irak belügyeibe való bármiféle 
beavatkozástól, és tiszteletben kell tartaniuk függetlenségét, szuverenitását és területi 
integritását,

G. mivel ez idáig az Egyesült Nemzetek főképviselője szerint a lakóhelyük elhagyására 
kényszerült irakiak száma meghaladja az 1 500 000 személyt, akik közül 500 000 
hajléktalan, a menekültek száma a szomszédos országokban, főként Szíriában és 
Jordániában jelenleg 230 000-re nőtt,

H. mivel az iraki kurd régió olyan térség, ahol a béke és a biztonság bizonyos szinten 
garantált, és ahol a nemzetközi fejlesztési együttműködés és magánberuházások 
mértéke növekszik;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0021.
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I. mivel az EU-nak mint globális szereplőnek felelősséget kell vállalnia egy új, 
demokratikus Irak kiépítéséért, és az EU iraki politikáját az EU és a Földközi-tengeri 
térség, illetve a Közel-Kelet közötti stratégiai partnerség tágabb összefüggéseiben kell 
vizsgálni,

J. mivel az újjáépítés és a konszolidáció legnagyobb kihívásai intézményi és társadalmi 
téren jelentkeznek, ideértve az intézmények és az igazgatás kapacitásépítését, a 
jogállamiság, a rendfenntartás és az emberi jogok tiszteletben tartása megerősítését,

K. mivel megfelelő, hogy az EU erőforrásainak felhasználását azon konkrét belső, 
regionális és humanitárius kihívásokhoz igazítja, amelyekkel Irak szembesül, illetve 
mivel a hatékonyság, az átláthatóság és a láthatóság azon szerep alapvető feltételei, 
amelyet az Unió Irakban betölt,

L. mivel a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése az EU-nak új 
szerződéses keretet biztosít az Irakkal fenntartott hosszú távú politikai és gazdasági 
kapcsolatok fejlesztéséhez,

M. mivel a helyszíni EU képviselet továbbra is korlátozott és elégtelen lesz tekintettel 
azon kifejezésre juttatott törekvésekre, miszerint az EU fontosabb szerepet kíván 
játszani az iraki hatóságoknak nyújtott támogatásban az újjáépítés, a stabilizáció és a 
konszolidáció folyamata során,

N. mivel az EU és tagállamai 2003 óta több mint 1 milliárd euró segélyt biztosítottak Irak 
számára, mégpedig a Nemzetközi Iraki Újjáépítési Alapon (IRFFI) keresztül), és 
mivel az EU az európai biztonsági és védelmi politika EUJUST LEX missziója révén 
2005 óta közvetlenül részt vesz Irakban a jogállamiság megteremtésében; mivel az 
EUJUST LEX mandátumát 2012. június 30-ig meghosszabbították, 

O. mivel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1936(2010) számú határozata 
2011. július 31-ig meghosszabbítja az Egyesült Nemzetek iraki missziójának 
mandátumát,

P. mivel az Európai Parlament elkötelezett amellett, hogy részben hivatalos kapcsolatok 
révén továbbfejlessze az iraki képviselőtanáccsal való kapcsolatát,

– A politikai helyzet Irakban 

1. üdvözli az iraki vezetők által elért politikai megállapodást, amelynek célja, hogy olyan 
nemzeti egységkormány alakuljon, amely tükrözi az iraki társadalom politikai, vallási 
és etnikai sokszínűségét és megfelel az iraki társadalom által a 2010. március 7-i 
parlamenti választásokon kinyilvánított akaratnak; 

2. arra ösztönzi az iraki politikai erőket, hogy a felelősségvállalás és a párbeszéd 
szellemében folytassák részvételüket egy jogállamon és az emberi jogok tiszteletén 
alapuló szövetségi, demokratikus, pluralista iraki állam újjáépítésében és 
konszolidációjában; 

3. e tekintetben örömmel tölti el a 2010. december 15-i 1956, 1957 és 1958 számú, az 
Iraknak szánt fejlesztési alapokról, a leszerelésről és az atomsorompóról, illetve az 
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„olajat élelemért” programról szóló határozatok Egyesült Nemzetek Biztonsági 
Tanácsa által történt elfogadása, amelyek az Egyesült Nemzetek Chartája VII. 
fejezetének címében elfogadott bizonyos korlátozások megszüntetése révén döntő 
fontosságú állomást jelentenek abban a folyamatban, amelynek révén Irak ismét 
elfoglalhatja a nemzetközi életben 1990 előtt betöltött helyét;

4. figyelmeztet arra, hogy 1990 óta négy olyan terület maradt, amelyekre még mindig 
határozatok vannak érvényben a VII. fejezetre hivatkozva (Szankciós bizottság, 
eltűntek, iraki-kuvati határvonalak, kártérítések); arra ösztönzi az iraki hatóságokat, 
hogy folytassanak konstruktív együttműködést utolsó kötelezettségeik teljesítése és az 
iraki szuverenitás teljes helyreállításának befejezése érdekében;  

5. üdvözli az Egyesült Nemzetek iraki segítségnyújtó missziója (UNAMI) által játszott 
kulcsszerepet a technikai segítség és a népességnek, valamint az iraki hatóságoknak 
nyújtott támogatásban, nevezetesen a nemzeti megbékélés, a demokratikus 
intézmények megerősítése, a fejlődés és a civileknek, különösen a 
legkiszolgáltatottabb csoportoknak nyújtott támogatás terén; tiszteletét fejezi ki a 
helyszínen nehéz biztonsági körülmények között dolgozó nemzetközi személyzet 
valamennyi tagja által tanúsított odaadó helytállásnak;

6. továbbra is mély aggodalommal tölti el, hogy továbbra is rendszeresen előfordulnak a 
civil lakosságot, a kiszolgáltatott csoportokat és a vallási közösségeket, köztük a 
keresztény kisebbségeket céltáblaként használó erőszakos cselekmények; felhívja az 
iraki hatóságokat, hogy a teljes fennhatóságuk területén helyezzék a hangsúlyt a 
biztonság és a közrend megerősítésére, valamint a terrorizmus és a fanatikus erőszak 
elleni harcra;  

7. felszólítja az iraki hatóságokat, hogy tegyenek jóval nagyobb erőfeszítéseket a 
keresztény és más veszélyeztetett kisebbségek védelme érdekében, garantálják minden 
iraki polgárnak a hit szabad és biztonságos gyakorlásához való jogot, fokozottan 
lépjenek fel az etnikumok közötti erőszakkal szemben, és minden tőlük telhetőt 
tegyenek meg a bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása érdekében a 
jogállamiság és a nemzetközi normák elveinek megfelelően;

8. felszólít arra, hogy sürgősen orvosolni kell az iraki népet sújtó humanitárius 
problémákat; kitart amellett, hogy összehangolt intézkedéseket kell követni az iraki 
hatóságok és a helyszínen működő nemzetközi segítők között annak érdekében, hogy 
a menekültekből és lakhelyük elhagyására kényszerítettekből álló kiszolgáltatott 
csoportok segítségére lehessen sietni; 

9. üdvözli az iraki biztonsági erők működésének javulását, amelyeknek 2003 óta a 
legalacsonyabb szintre sikerült visszaszorítaniuk az erőszakot és csökkenteni a 
biztonságérzet hiányát; úgy véli egyúttal, hogy kiemelt szerepe van annak, hogy olyan 
jogi keretet hívjanak életre, amely egyértelműen korlátozza a biztonsági erők feladatait 
és megbízatását; úgy véli, hogy a képviselők tanácsának szerepet kell játszania egy új 
jogszabály megalkotásában, illetve élnie kell a demokratikus ellenőrzéssel;

– Az EU politikai szerepvállalása az iraki átmenetben
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10. üdvözli az EU és az iraki köztársaság közötti partnerségi és együttműködési 
megállapodás tárgyalásainak lezárását, amely a két fél közötti minden elsődleges 
szerződéses kapcsolatot rendez; azt várja e megállapodástól, hogy az Unió részéről 
magasabb szinten vált ki politikai szerepvállalást a fontosabb iraki hatóságokkal 
kialakítandó rendszeres és közvetlen kapcsolatok útján;

11. e tekintetben figyelmeztet, hogy az EU helyszíni jelenléte biztonsági okokból 
korlátozott marad; követeli ugyanakkor, hogy e jelenlétet tegyék hangsúlyosabbá 
azáltal, hogy a lehető legrövidebb időn belül jelöljenek ki misszióvezetőt és bocsássák 
rendelkezésre azt a kellő nagyságú humán és anyagi erőforrás, amely az EU azon 
vállalt törekvéseinek megvalósításához szükséges, hogy fontos szerepet játsszon a 
demokratikus iraki átmenetben;

12. aláhúzza, hogy e kettő, politikai és gazdasági témakörben megkötött megállapodás 
lehetővé teszi a kétoldalú, regionális és globális kérdésekről folytatott rendszeres 
politikai párbeszéd megerősítését, az Irak és az EU közötti csereprogramok javítását, 
illetve az Irak által vállalt fejlesztéshez és reformokhoz kapcsolódó erőfeszítésekhez 
nyújtott támogatás megvalósítását, ezáltal elősegítve az ország világgazdaságba 
történő integrációját;

13. kitart amellett, hogy az EU és az iraki hatóságok közötti politikai párbeszéd 
prioritással bír az emberi jogok és az alapvető köz- és egyéni szabadságjogok 
tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdések, a demokratikus intézmények 
megerősítése, a jogállam és a jó kormányzás terén;

14. úgy véli, hogy az EU-nak ösztönöznie kell az irakiak nemzeti megbékélését egy 
kirekesztés nélküli politikai párbeszéd keretében; nyomatékosan követeli az iraki 
kormánytól, hogy olyan további intézkedésekkel oszlassa el az emberi jogokkal 
kapcsolatos aggodalmakat, amelyek az emberi jogi főképviselő munkájának 
segítésére, valamint a büntetőjogi felelősségre vonás elmaradása elleni harcnak és a 
jogrendszer, valamint az igazságügyi rendszer megreformálásának kiemelt szereppel 
való ellátására irányulnak; 

15. követeli, hogy különös figyelmet fordítsanak a nők jogainak, valamint a konfliktus 
utáni rekonstrukció folyamatában, illetve a politikai és gazdasági életben való 
magasabb szintű részvételüknek; az iraki hatóságokat arra ösztönzi, hogy hozzák meg 
azokat az intézkedéseket, amelyek egy, a politikai folyamatban részt vevő civil 
társadalmi párt kifejlődéséhez szükségesek, továbbá nyújtsanak támogatást a 
független, plurális és hivatásos médiumoknak; 

16. megelégedettséggel üdvözli az Európai Bizottság közös stratégiai dokumentumát 
(2011-2013), amely az EU fejlesztési együttműködésének többéves programozása 
irányába történő átmenetet jelez, az iraki hatóságokkal közösen, illetve a helyszínen 
működő többi nemzetközi szereplővel történő összehangolt munka révén (Világbank, 
ENSZ); megállapítja, hogy ez az új megközelítés összhangban van a Tanácsnak adott 
2008. március 13-i ajánlásában megfogalmazott fő iránymutatásokkal; 

17. üdvözli az EUJUST LEX missziójának, valamint azon kísérleti projektek 
végrehajtásának pozitív mérlegét, amelyekre első alkalommal került sor Irakban az 
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Európai Bizottság folyamatban lévő projektjével összehangolt formában; követeli, 
hogy az misszió során szerzett minden tapasztalatot fordítsanak az európai biztonsági 
és védelmi politikára, valamint a közösségi eszközökre annak érdekében, hogy az EU 
folytassa az iraki rendőrség és igazságügyi rendszer megerősítését;

18. támogatja Irakot a szomszédaival, különösen Iránnal, Szíriával, Szaúd-Arábiával és 
Törökországgal fennálló kapcsolatainak normalizálására tett erőfeszítéseiben, minden 
más aggályos kérdéstől függetlenül;  

19.  megismétli az EU Iraknak nyújtott támogatásával kapcsolatos teljes átláthatóságra és 
hatékonyságra irányuló követelését, elsősorban a tényleges kifizetésekre és 
végrehajtásra vonatkozó teljes, rendszeres és átlátható információk biztosítása útján, 
különösen Nemzetközi Iraki Újjáépítési Alap (IRFFI) által nyújtott hitelek kapcsán, 
amelynek fő adományozója az EU.

20.  tudomásul veszi az együttműködési programok tevékenységeit az EU társadalmi és 
emberi jogi téren történő fejlesztéseinek kapcsán, amelyek a szegénység elleni 
küzdelemre, az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás legfontosabb igényeinek 
kielégítésére, valamint a mindenkire, így köztük a legkiszolgáltatottabb csoportokra, a 
menekültekre, a lakóhelyük elhagyására kényszerített emberekre és az összes vallási 
kisebbségre vonatkozó alapvető szabadságok előmozdítására irányulnak;  kitart 
amellett, hogy ezen tevékenységek végrehajtása a kapacitások és az intézmények 
megerősítésének keretében történjék az integráció, az átláthatóság és a jó kormányzás 
elveinek figyelembe vétele mellett; 

21. emlékeztet a parlamenti demokrácia kialakításában játszott szerepére és a 2008. évi 
költségvetésben szereplő kezdeményezésére, mely szerint támogatja a demokrácia 
harmadik országok parlamentjeivel együttesen történő építését; megismétli feltétlen 
készségét, hogy aktívan támogatja az iraki képviselőtanácsot abban, hogy 
kezdeményezéseket javasoljon az alkotmányos szerepük betöltése céljából 
megválasztott iraki képviselők kapacitásának megerősítésére, valamint a hatékony 
igazgatás és a személyzet képzése tekintetében összegyűlt tapasztalatok átadására;

*

* *

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, az 
Európai Bizottság elnökének, az Európai Bizottság főképviselőjének/alelnökének, a 
tagállamok parlamenti elnökeinek, valamint az Iraki Köztársaság kormányának és 
képviselőtanácsának. 


