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Europos Parlamento rezoliucija dėl Irako ateities ir santykių su Europos Sąjunga

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, ypač į 2008 m. kovo 13 d. 
rezoliuciją dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake1 ir 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją 
dėl Irako, ypač mirties bausmės (Tariqo Azizo atvejis) ir išpuolių prieš krikščionių 
bendruomenes2,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos 2010 m. lapkričio 22 d. išvadas,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos bendrą strateginį dokumentą dėl Irako (2011–2013),

– atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą „Rekomendacijos dėl 
Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Iraku“3,

– atsižvelgdamas į Tarptautinį susitarimą su Iraku, sudarytą 2007 m. gegužės 3 d. Šarm el 
Šeiche (Egipte),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) 2010 m. gruodžio 15 d. 
rezoliucijas 1956 (2010), 1957 (2010) ir1958 (2010), 

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 7 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl 
Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake (EUJUST LEX)4 Europos 
saugumo ir gynybos politikos (ESGP) srityje ir į vėlesnius juos pakeitusius bendruosius 
veiksmus, kuriais buvo pratęsti misijos įgaliojimai, 

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 12 d. Europos saugumo strategiją „Saugi Europa 
geresniame pasaulyje“,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 22 d. Europos konsensusą dėl vystymosi,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl moterų padėties vykstant 
ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmens atstatant šalis po konflikto5,

– atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 
(2000) dėl moterų vaidmens vykstant konfliktams, taikos sąlygomis ir užtikrinant 
saugumą,

– atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių 

                                               
1 OL C 66 E, 2009 3 29, p. 75.
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 OL L 62, 2005 3 9, p. 37.
5 OL C 298 E, 2006 12 8, p. 287.
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apsaugos karo metu ir į jos I ir II papildomus protokolus ir būdamas ypatingai susirūpinęs 
prievarta, kurią vykdydami savo pareigas patiria humanitarinės pagalbos, medicinos ir 
religinio personalo atstovai, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 6 d. rašytinį pareiškimą dėl Ašrafo stovyklos, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl krikščionių padėties 
atsižvelgiant į religijos laisvę1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi nuo 2005 m. Irako Respublikoje įvyko treji daugiapartiniai rinkimai, 
referendumas, kuriuo buvo patvirtinta konstitucija, sukurtas pagrindas federalinei 
valstybei ir ryžtingai pradėtas demokratinių valdžios institucijų kūrimo, šalies atstatymo ir 
padėties normalizavimo procesas,

B. kadangi 2010 m. gruodžio 21 d. visoms Irako politinėms jėgoms pavyko pasiekti 
susitarimą, kad būtų suformuota nacionalinės partnerystės vyriausybė, atitinkanti per 
2010 m. kovo 7 d. rinkimus Irako piliečių išreikštus norus, 

C. kadangi Irako gyventojai ir toliau kenčia nuo teroro aktų ir religinio smurto, nors 
saugumas gerokai padidėjo, 

D. kadangi 2003 m. Irake gyveno 800 000 krikščionių (chaldėjai, sirai ir kitos krikščionių 
mažumos) ir kadangi dabar šie seni vietos gyventojai yra itin persekiojami ir tremiami; 
kadangi šimtai tūkstančių krikščionių paliko šalį arba buvo perkelti šalies viduje norėdami 
išvengti smurto, kurį jie vis dar patiria,

E. kadangi Irako saugumo pajėgoms turi tekti esminis vaidmuo siekiant, kad, kaip numatyta, 
JAV karinės pajėgos būtų išvestos 2011 m., 

F. kadangi kaimyninės šalys turi susilaikyti ir nesikišti į Irako vidaus reikalus, gerbti jo 
nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą,

G. kadangi, pasak Jungtinių Tautų Pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuro, šiuo metu 
Irako teritorijoje yra perkelta daugiau kaip 1 500 000 asmenų, iš kurių 500 000 neturi 
pastogės, ir pabėgėlių į kaimynines šalis, daugiausia į Siriją ir Jordaniją, skaičius siekia 
230 000,

H. kadangi kurdų gyvenamas regionas yra vienintelis Irako regionas, kuriame užtikrinama 
taika ir saugumas ir kuriame didėja tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas ir auga 
privačios investicijos,

I. kadangi ES, kaip pasaulio veikėja, turėtų prisiimti atsakomybę už naujo demokratiško 
Irako kūrimą ir kadangi ES politika Irako atžvilgiu turėtų būti vertinama platesniame ES 
strateginės partnerystės su Viduržemio jūros ir Vidurinių Rytų valstybėmis kontekste,

J. kadangi didžiausių atkūrimo ir padėties normalizavimo problemų kyla institucinėje ir 
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0021.
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socialinėje srityse, t. y. kuriant institucijų ir administravimo gebėjimus, konsoliduojant 
teisinę valstybę, užtikrinant teisės aktų vykdymą ir pagarbą žmogaus teisėms,

K. kadangi ES turėtų savo išteklius naudoti atsižvelgdama į konkrečias Irakui iškilusias 
vidaus, regionines ir humanitarinio pobūdžio problemas ir kadangi Sąjungos išaugusio 
vaidmens Irake pagrindinės sąlygos – veiksmingumas, skaidrumas ir matomumas,

L. kadangi sudarydama partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ES įgyja naują sutartinį 
pagrindą ilgalaikiams politiniams ir ekonominiams santykiams su Iraku plėtoti,

M. kadangi Europos Sąjungai vietoje atstovaujama ribotai ir nepakankamai, turint mintyje 
paskelbtus siekius atlikti svarbesnį vaidmenį padedant Irako valdžios institucijoms 
atstatymo, stabilizavimo ir normalizavimo procese,

N. kadangi nuo 2003 m. Komisija ir valstybės narės Irakui suteikė pagalbos už daugiau kaip 
1 mlrd. EUR (būtent per Tarptautinį Irako atstatymo fondą (angl. IRFFI)) ir kadangi nuo 
2005 m. Sąjunga, vykdydama ESGP EUJUST LEX misiją, tiesiogiai dalyvavo stiprinant 
teisėtumą Irake; kadangi misijos EUJUST LEX įgaliojimai buvo pratęsti iki 2012 m. 
birželio 30 d., 

O. kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1936 (2010) Jungtinių Tautų 
misijos Irake įgaliojimai pratęsiami iki 2011 m. liepos 31 d.,

P. kadangi Europos Parlamentas yra pasiryžęs toliau plėtoti santykius su Irako Atstovų 
Taryba, įskaitant oficialius ryšius,

– Politinė padėtis Irake

1. teigiamai vertina Irako vadovų pasiektą politinį susitarimą, kuriuo siekiama suformuoti 
nacionalinės partnerystės vyriausybę, į kurią įeitų įvairių Irako politinių partijų, religinės 
ir etninės visuomenės atstovų, atsižvelgiant į visuomenės valią, išreikštą per 2010 m. kovo 
7 d. vykusius parlamento rinkimus; 

2. skatina Irako politines jėgas, prisiimant atsakomybę ir bendradarbiaujant, ir toliau vykdyti 
savo įsipareigojimus atkuriant federalinę, demokratinę ir pliuralistinę Irako valstybę, 
grindžiamą teisinės valstybės principais ir žmogaus teisių paisymu, ir normalizuojant 
padėtį šalyje; 

3. šiuo klausimu teigiamai vertina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2010 m. gruodžio 15 d. 
priimtas rezoliucijas 1956, 1957 ir 1958 dėl Vystymosi fondo Irakui, dėl nusiginklavimo 
ir ginklų neplatinimo ir dėl programos „Nafta prieš maistą“; šios rezoliucijos, kuriomis 
panaikinami kai kurie apribojimai, priimti pagal Jungtinių Tautų chartijos VII skyrių, 
reiškia lemiamą etapą Irakui atgaunant iki 1990 m. buvusį tarptautinį statusą,

4. primena, kad nuo 1990 m. lieka rezoliucijose numatytos keturios sritys pagal VII priedą 
(Sankcijų komitetas, dingę be žinios, Irako ir Kuveito siena, kompensacijos); ragina Irako 
valdžios institucijas konstruktyviai bendradarbiauti siekiant įvykdyti paskutinius savo 
įsipareigojimus ir pasiekti, kad būtų visiškai atkurtas Irako suverenitetas;  
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5. palankiai vertina esminį Tautų pagalbos misijos Irake (UNAMI) vaidmenį teikiant 
techninę pagalbą ir paramą Irako gyventojams ir valdžioms institucijoms nacionalinio 
susitaikymo, demokratinių institucijų stiprinimo, vystymosi ir paramos civiliams 
gyventojams, ypač pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, srityse; vertina visų 
tarptautinių darbuotojų, dirbančių vietoje sudėtingomis saugumo sąlygomis, atsidavimą;

6. ir toliau yra itin susirūpinęs, kad prieš civilius gyventojus, pažeidžiamas grupes ir 
religines bendruomenes, tarp jų krikščionių mažumas, nuolat vykdomi smurto veiksmai; 
ragina Irako valdžios institucijas dėti daugiau pastangų, kad būtų sustiprintas saugumas ir 
viešoji tvarka ir būtų kovojama su terorizmu ir religiniu smurtu visoje teritorijoje;  

7. ragina Irako valdžios institucijas ryžtingai dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti 
krikščionis ir kitas pažeidžiamas mažumas, kiekvienam Irako piliečiui garantuoti teisę 
laisvai ir saugiai išpažinti tikėjimą, ragina imtis ryžtingesnių veiksmų, nukreiptų prieš 
etniniu pagrindu kylantį smurtą, ir daryti viską, kas įmanoma, kad nusikaltimų vykdytojai 
būtų nubausti pagal teisinės valstybės principus ir tarptautinius standartus;

8. primena, kad reikia kuo skubiau spręsti humanitarines problemas, su kuriomis susiduria 
Irako gyventojai; pabrėžia, kad būtina ir toliau vykdyti koordinuotus Irako valdžios 
institucijų ir dirbančių vietoje tarptautinės pagalbos organizacijų veiksmus, kad būtų 
suteikta pagalba labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupėms, įskaitant pabėgėlius ir 
perkeltuosius asmenis; 

9. palankiai vertina tai, kad pagerėjo Irako saugumo pajėgų, kurios sugebėjo nuo 2003 m. iki 
minimumo sumažinti smurtą ir nesaugumą, veiksmai; tačiau mano, kad pirmiausia turi 
būti sukurta nauja teisinė bazė, kuria būtų aiškiai atskiriama saugumo pajėgų atsakomybė 
ir įgaliojimai; laikosi nuomonės, kad Atstovų Taryba turi atlikti savo vaidmenį rengiant 
naujus teisės aktus ir vykdyti demokratinę kontrolę;

– ES politinis dalyvavimas Irako pereinamajame procese

10. džiaugiasi, kad baigtos derybos dėl ES ir Irako Respublikos partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo, kuriame įtvirtinami patys pirmieji abiejų šalių sutartiniai 
santykiai; tikisi, kad šis susitarimas duos naują impulsą Sąjungos politiniam dalyvavimui 
aukščiausiu lygmeniu palaikant reguliarius ir tiesioginius ryšius su aukščiausiomis Irako 
valdžios institucijomis;

11. šiuo klausimu primena, kad ES buvimas vietoje lieka ribotas dėl saugumo sąlygų; tačiau 
prašo sustiprinti Sąjungos diplomatinį atstovavimą kuo greičiau paskiriant misijos vadovą 
ir suteikiant žmogiškųjų ir materialių išteklių, būtinų ES paskelbtiems siekiams atlikti 
svarbų vaidmenį Irako pereinamuoju į demokratiją laikotarpiu įgyvendinti;

12. pabrėžia, kad politinės ir ekonominės šio susitarimo nuostatos sudaro pagrindą 
reguliariam politiniam dialogui dvišaliais, regioniniais ir pasauliniais klausimais stiprinti 
ir tuo pačiu jomis siekiama pagerinti Irako ir ES prekybos režimus ir suteikti paramą Irako 
vystymosi ir reformų pastangoms, kad ši šalis būtų integruota į pasaulio ekonomiką;

13. pabrėžia, kad politinis ES ir Irako valdžios institucijų dialogas visų pirma turi būti 
skiriamas su žmogaus teisių ir pagrindinių visuomeninių ir asmeninių laisvių paisymu 
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susijusiems klausimams, demokratinių institucijų stiprinimui, teisinei valstybei ir geram 
valdymui;

14. mano, kad ES turi skatinti nacionalinį Irako gyventojų susitaikymą plėtojant visa apimantį 
politinį dialogą;  primygtinai prašo Irako vyriausybės spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis, visų pirma imantis papildomų priemonių, 
kuriomis būtų siekiama paremti Vyriausiosios nepriklausomos žmogaus teisių komisijos 
darbą, ir prašo, kad pirmenybė būtų teikiama kovai su nebaudžiamumu ir teisminės 
sistemos ir teisės reformai; 

15. prašo ypatingą dėmesį skirti moterų teisėms ir jų dalyvavimui po konflikto atkuriant šalį ir 
aukščiausio lygmens politiniame ir ekonominiame gyvenime; ragina Irako valdžios 
institucijas imtis būtinų priemonių kuriant pilietinę visuomenę, dalyvaujančią politiniame 
procese, ir populiarinti nepriklausomą, pliuralistinę ir profesionalią žiniasklaidą; 

16. su džiaugsmu vertina Europos Komisijos bendrą strateginį dokumentą (2011–2013), nes 
jis reiškia perėjimą prie ES vystomojo bendradarbiavimo daugiamečio programavimo, 
kuris derinamas su Irako valdžios institucijomis ir koordinuojamas kartu su kitais vietoje 
dirbančiais tarptautiniais subjektais (Pasaulio banku, Jungtinėmis Tautomis); pažymi, kad 
ši nauja strategija atitinka pagrindines gaires, nurodytas Parlamento 2008 m. kovo 13 d. 
pateiktoje rekomendacijoje Tarybai; 

17. džiaugiasi teigiamu misijos EUJUST LEX įvertinimu ir pirmą kartą Irake įgyvendinamais 
bandomaisiais projektais, kurie koordinuojami kartu su šiuo metu vykdomu Europos 
Komisijos projektu; prašo, kad pasibaigus šiai misijai visa įgyta patirtis būtų panaudota 
įgyvendinant Europos saugumo ir gynybos politiką ir Bendrijos priemones, kad ES galėtų 
ir toliau vietoje teikti paramą stiprinant Irako policiją ir baudžiamosios teisės sistemą;

18. remia Irako pastangas normalizuoti savo santykius su kaimyninėmis šalimis, t. y. Iranu, 
Sirija, Saudo Arabija ir Turkija, nepamirštant jokių kitų svarbių problemų;  

19.  pakartoja savo prašymą dėl Sąjungos pagalbos Irakui skaidrumo ir veiksmingumo 
siekiant reguliariai teikti išsamią ir skaidrią informaciją apie tai, kaip faktiškai išmokamos 
ES paramos lėšos ir kaip jos panaudojamos, visų pirma asignavimai, kurie paskirstomi per 
Tarptautinį Irako atstatymo fondą, kurio pagrindinė paramos teikėja yra ES;

20.  pažymi, kad programuotos bendradarbiavimo veiklos ES gyventojų ir socialinio 
vystymosi srityje tikslas – kovoti su skurdu, patenkinti svarbiausius sveikatos, švietimo ir 
užimtumo poreikius ir populiarinti pagrindines visų gyventojų, įskaitant pažeidžiamiausių
asmenų grupes, pabėgėlius, perkeltuosius asmenis ir visas religines mažumas, laisves; 
pabrėžia, kad šia vykdoma veikla turi būti stiprinami gebėjimai ir institucijos laikantis 
įtraukties, skaidrumo ir gero valdymo principų; 

21. primena savo įsipareigojimą plėtoti parlamentinę demokratiją ir savo iniciatyvą, įtrauktą į 
2008 m. biudžetą, dėl paramos trečiųjų šalių parlamentams, skirtos demokratijai kurti; dar 
kartą teigia, kad yra visiškai pasirengęs aktyviai remti Irako Atstovų Tarybą siūlydamas 
iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama stiprinti išrinktų Irako atstovų gebėjimus, kad jie 
galėtų atlikti Konstitucijoje numatytą vaidmenį, ir skatinti dalytis patirtimi veiksmingo 
administravimo ir darbuotojų rengimo klausimais;
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* *

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, 
Europos Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos 
vyriausiajai, valstybių narių parlamentų pirmininkams, Irako Respublikos vyriausybei ir 
Atstovų Tarybai. 


