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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Irākas nākotni un attiecībām ar Eiropas Savienību

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Irāku, tostarp 2008. gada 13. marta rezolūciju 
par Eiropas Savienības lomu Irākā1 un 2010. gada 25. novembra rezolūciju par Irāku, 
jo īpaši nāvessoda piespriešanu (sevišķi Tariq Aziz lietā) un uzbrukumiem kristiešu 
kopienām2,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes 2010. gada 22. novembra secinājumus,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Irākai veltīto (2011-2013) kopīgi sagatavoto stratēģisko 
dokumentu,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 7. jūnija paziņojumu „Ieteikumi atjaunotām Eiropas 
Savienības un Irākas attiecībām”3,

– ņemot vērā Šarmelšeihā Ēģiptē 2007. gada 3. maijā aizsākto starptautisko Irākai 
veltīto paktu,

– ņemto vērā ANO Drošības padomes 2010. gada 15. decembrī pieņemtās rezolūcijas 
Nr. 1956 (2010), Nr. 1957 (2010) un Nr. 1958 (2010), 

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 7. marta Vienoto rīcību 2005/190/KĀDP par Eiropas 
Savienības Integrēto tiesiskuma misiju Irākā, EUJUST LEX4, kas pieņemta saskaņā ar 
Eiropas drošības un aizsardzības politiku (EDAP), kā arī turpmākās vienotās rīcības, 
ar ko groza un pagarina šīs misijas pilnvaras, 

– ņemot vērā Eiropas 2003. gada 12. decembra drošības stratēģiju „Droša Eiropa labākā 
pasaulē”,

– ņemot vērā Eiropas 2005. gada 22. novembra Eiropas attīstības konsensu,

– ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par sieviešu stāvokli bruņotu konfliktu laikā 
un viņu lomu valsts atjaunošanā un demokratizācijas procesā pēckonflikta situācijā5,

– ņemot vērā ANO Drošības padomes 2000. gada 31. oktobra rezolūciju 
Nr. 1325 (2000) par sievietēm saistībā ar konfliktiem, mieru un drošību,

– ņemot vērā ceturto Ženēvas 1949. gada 12. augusta konvenciju par civiliedzīvotājiem 

                                               
1 OV C 66 E, 29.3.2009., 75. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 OV L 62, 9.3.2005., 37. lpp.
5 OV C 298 E, 8.12.2006., 287. lpp.
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kara laikā, kā arī tās I un II papildprotokolu un īpaši raizējoties par vardarbību, no 
kuras, pildot pienākumus, cieš humānās palīdzības sniedzēji, veselības aprūpes 
darbinieki un garīdznieki, 

– ņemot vērā 2010. gada 6. oktobra rakstisko paziņojumu par Ašrafas nometni, 

– ņemot vērā 2011. gada 20. janvāra rezolūciju par kristiešu situāciju un reliģiskās 
pārliecības brīvību1, 

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā kopš 2005. gada Irākas Republika ir rīkojusi trīs daudzpartiju vēlēšanas, 
referendumā pieņēmusi konstitūciju, likusi pamatus federālai valstij un apņēmīgi 
iesaistījusies procesā, lai veidotu demokrātiskas iestādes, veiktu atjaunošanu un stāvokļa 
normalizēšanu;

B. tā kā 2010. gada 21. decembrī starp visiem Irākas politiskajiem spēkiem ir noslēgta 
vienošanās veidot nacionālas partnerības valdību, kas atbilstu Irākas pilsoņu 2010. gada 
7. marta vēlēšanās paustajām vēlmēm; 

C. tā kā, neskatoties uz noteiktu drošības stāvokļa uzlabošanos, Irākas iedzīvotāji joprojām 
cieš no teroristu atentātiem un dažādu iedzīvotāju grupu un reliģiskas vardarbības; 

D. tā kā 2003. gadā Irākas pilsoņu vidū bija 800 000 kristiešu (haldiešu, sīriešu un citu 
kristiešu minoritāšu) un tā kā viņi ir seni vietējie iedzīvotāji, kas šobrīd tiek aktīvi vajāti 
un ir spiesti doties trimdā; tā kā simtiem tūkstošu kristiešu, bēgdami no vardarbības, kas 
joprojām ir vērsta pret viņiem, ir pametuši savu valsti vai pārvietoti valsts iekšienē;

E. tā kā Irākas drošības spēkiem ir būtiska loma, jo 2011. gadā ir paredzēts pabeigt ASV 
militāro spēku izvešanu; 

F. tā kā kaimiņvalstīm ir jāatturas no iejaukšanās Irākas iekšējās lietās, ievērojot tās 
neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti;

G. tā kā pēc ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos ziņām līdz šim Irākas teritorijā 
pārvietojušos personu skaits pārsniedz 1 500 000 iedzīvotājus, bet 500 000 no viņiem nav 
pajumtes, turklāt bēgļu skaits kaimiņvalstīs, galvenokārt Sīrijā un Jordānijā šobrīd 
sasniedz 230 000 iedzīvotāju;

H. tā kā Irākas Kurdistāna ir Irākas reģions, kurā tiek nodrošināts noteikts miera un 
stabilitātes līmenis un kurā palielinās starptautiskā attīstības sadarbība un privātās 
investīcijas;

I. tā kā Eiropas Savienībai kā globāla līmeņa dalībniecei būtu jāuzņemas atbildība un 
jāpiedalās jaunas demokrātiskas Irākas veidošanā un tā kā Savienības politika attiecībā uz 
Irāku būtu jāskata plašākā kontekstā, ņemot vērā ES stratēģiskās partnerattiecības ar 
Vidusjūras un Tuvo Austrumu reģionu;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0021.
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J. tā kā lielākie atjaunošanas un stāvokļa normalizēšanas uzdevumi ir veicami institucionālā 
un sociālā līmenī — institucionālo un administratīvo spēju veidošana un tiesiskuma 
nostiprināšana, tiesību aktu piemērošana un cilvēktiesību ievērošana;

K. tā kā ES ir jāpielāgo savu resursu izmantošana atkarībā no tiem specifiskajiem iekšējiem, 
reģionāliem un humanitāriem uzdevumiem, kuri jāatrisina Irākai, un tā kā efektivitāte, 
pārredzamība un atpazīstamība ir pamatnosacījumi aktīvākai Savienības darbībai Irākā;

L. tā kā partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšana ES sniedz jaunu līgumisku pamatu, 
lai veidotu ilgtermiņa politiskās un ekonomiskās attiecības ar Irāku;

M. tā kā Eiropas Savienības pārstāvība uz vietas joprojām ir ierobežota un nav pietiekama, 
ņemot vērā pausto vēlmi uzņemties nozīmīgāku lomu, palīdzot Irākas varas iestādēm 
īstenot rekonstrukcijas, stabilizācijas un stāvokļa normalizācijas procesu;

N. tā kā kopš 2003. gada ES un tās dalībvalstis ar Irākai piešķirtu palīdzību 1 miljarda eiro 
apmērā ar starptautiskā Irākas rekonstrukcijas fonda palīdzību (International 
Reconstruction Fund Facility for Irak, IRFFI) un tā kā Savienība ir tieši iesaistījusies 
tiesiskuma stāvokļa uzlabošanā šajā valstī kopš 2005. gada ar EDAP EUJUST LEX misiju; 
tā kā misijas EUJUST LEX pilnvaras ir pagarinātas līdz 2012. gada 30. jūnijam; 

O. ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju 
Nr. 1936 (2010), ar kuru pagarina ANO misiju Irākā līdz 2011. gada 31. jūlijam;

P. tā kā Eiropas Parlaments ir apņēmies ar oficiālu attiecību palīdzību padziļināt attiecības ar 
Irākas Pārstāvju padomi,

– Politiskais stāvoklis Irākā 

1. atzinīgi vērtē Irākas valdošo pārstāvju  panākto politisko vienošanos, kuras mērķis ir 
izveidot tādu nacionālas partnerības valdību, kas atspoguļotu Irākas sabiedrības politisko, 
reliģisko un etnisko daudzveidību un kas atbilstu vēlmēm, ko tā paudusi 2010. gada 
7. marta vēlēšanās; 

2. mudina Irākas politiskos spēkus, uzņemoties atbildību un izmantojot dialogu, turpināt 
federālas, demokrātiskas, plurālistiskas, uz tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanu 
balstītas Irākas valsts atjaunošanu un stāvokļa līdzsvarošanu; 

3. tāpēc atzinīgi vērtē Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2010. gada 
15. decembrī pieņemtās rezolūcijas Nr. 1956, Nr. 1957, Nr. 1958 — attiecīgi par Irākas 
attīstības fondu, par atbruņošanos un ieroču neizplatīšanu un par programmu „Nafta pret 
pārtiku”, — ar kurām tiek atcelti daži saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu 
VII nodaļu noteiktie ierobežojumi, iezīmējot izšķirošu etapu Irākas ceļā uz tās agrākā 
starptautiskā statusa atgūšanu, kas tai piemita līdz 1990. gadam;

4. atgādina, ka kopš 1990. gada uz četrām jomām attiecas rezolūcijas, kas pieņemtas saskaņā 
ar VII nodaļu (Sankciju komiteja, pazudušās personas, Irākas un Kuveitas robeža, 
kompensācijas); mudina Irākas varas iestādes uzturēt konstruktīvu sadarbību, lai izpildītu 
atlikušos pienākumus un pilnībā pabeigtu Irākas suverenitātes atjaunošanu;  
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5. atzinīgi vērtē Apvienoto Nāciju Organizācijas palīdzības misijas Irākā (UNAMI) lomu 
tehniskās palīdzības sniegšanā un atbalsta nodrošināšanā iedzīvotājiem un Irākas varas 
iestādēm, īpaši tādās jomās kā nacionālā samierināšana, demokrātisku iestāžu 
nostiprināšana, attīstība un palīdzība civiliedzīvotājiem, īpaši vismazāk aizsargātajām 
grupām; pauž pateicību par starptautiskā personāla pašaizliedzīgo vietējos sarežģītajos 
drošības apstākļos veikto darbu;

6. ir ārkārtīgi norūpējies par vardarbību, kas joprojām tiek vērsta pret civiliedzīvotājiem, 
mazāk aizsargātām grupām un reliģiskām kopienām, tostarp kristiešu minoritātēm; aicina 
Irākas varas iestādes aktīvāk rūpēties par drošības un sabiedriskās kārtības nostiprināšanu 
un par terorisma un dažādu iedzīvotāju grupu vardarbības apkarošanu visā teritorijā;  

7. aicina Irākas varas iestādes ievērojami vairāk rūpēties par kristiešu un citu mazaizsargātu 
minoritāšu aizsardzību, lai visiem Irākas pilsoņiem nodrošinātu tiesības brīvi un droši 
praktizēt savu ticību, pastiprināt etniskās vardarbības novēršanas pasākumus un darīt visu, 
lai noziedznieki tiktu tiesāti saskaņā ar tiesiskuma un starptautisko noteikumu principiem;

8. atgādina, ka steidzami jārisina tās humanitārās problēmas, kas skar Irākas iedzīvotājus;
uzsver nepieciešamību arī turpmāk saskaņot Irākas varas iestāžu un uz vietas strādājošo 
starptautiskās palīdzības sniedzēju rīcību, lai palīdzētu mazāk aizsargātām grupām, tostarp 
bēgļu un pārvietoto iedzīvotāju grupām; 

9. pauž atzinību Irākas drošības spēkiem par operatīvo spēju uzlabošanu, jo tiem ir izdevies 
panākt, lai vardarbība un nedrošība sasniegtu viszemāko līmeni kopš 2003. gada; uzskata, 
ka prioritāte tomēr ir tāda jauna tiesiska regulējuma izveide, ar kuru skaidri būtu noteikta 
drošības spēku atbildība un pilnvaras; uzskata, ka Pārstāvju padomei ir jāpiedalās jauno 
tiesību aktu izstrādē un jāīsteno demokrātiska kontrole;

– ES politiskie pienākumi Irākas pārejas procesā

10. atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigtas sarunas par ES un Irākas partnerattiecību un sadarbības 
nolīgumu, ar kuru tiek izveidotas pirmās līgumiskās attiecības starp abām pusēm; vēlas, 
lai šis nolīgums rosinātu politisku apņemšanos Savienības visaugstākajā līmenī un 
regulārus tiešus sakarus ar Irākas augstākajām varas iestādēm;

11. šajā sakarībā atgādina, ka ES klātbūtne joprojām ir ierobežota drošības apsvērumu dēļ; 
aicina tomēr pastiprināt diplomātisko klātbūtni, pēc iespējas ātrāk ieceļot amatā misijas 
vadītāju, kam būtu pieejami pietiekami cilvēkresursi un materiālie resursi atbilstoši ES 
vēlmei uzņemties nozīmīgu lomu Irākas demokrātiskajos pārejas procesos;

12. uzsver, ka ar šā nolīguma divām daļām — politisko un komerciālo daļu — ir likti pamati 
regulāra politiskā dialoga pastiprināšanai par divpusējiem, reģionāliem un pasaules 
mēroga jautājumiem, vienlaikus tiecoties uzlabot tirdzniecības režīmu starp Irāku un ES 
un veicinot Irākas īstenoto attīstības un reformu procesu, kura mērķis ir veicināt šīs valsts 
iekļaušanos pasaules ekonomikas procesos;

13. uzstāj, ka politiskajam dialogam starp ES un Irākas varas iestādēm pirmām kārtām ir jābūt 
vērstam uz tādiem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesību un publisko un individuālo 
pamatbrīvību ievērošanu, demokrātisku iestāžu, tiesiskuma un labas pārvaldības 
stiprināšanu;

14. uzskata, ka ES politiskā dialoga ceļā ir jāveicina visu Irākas iedzīvotāju nacionālā 
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samierināšana; neatlaidīgi aicina Irākas valdību risināt problēmas, kas saistītas ar 
cilvēktiesībām, īpaši veicot papildpasākumus neatkarīgās augstās cilvēktiesību komitejas 
darba atbalstam, un par prioritāti noteikt nesodītības apkarošanu un tiesību un tiesu 
sistēmas reformēšanu;

15. aicina īpašu vērību veltīt sieviešu tiesībām un viņu dalībai pēckonflikta atjaunošanas 
procesos, kā arī augstākā līmeņa politiskajā un ekonomiskajā dzīvē; mudina Irākas varas 
iestādes veikt pasākumus, kas nepieciešami tādas pilsoniskās sabiedrības atjaunošanai, kas 
piedalītos politiskajos procesos, un veicināt neatkarīgu, plurālistisku un profesionālu 
plašsaziņas līdzekļu veidošanos; 

16. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas kopīgi sagatavoto stratēģisko dokumentu (2011-2013), 
kas ES attīstības sadarbības jomā iezīmē pāreju uz daudzgadu plānošanu, kura saskaņota 
ar Irākas varas iestādēm un tiek koordinēta ar citām starptautiskām uz vietas strādājošām 
pusēm (Pasaules banku, ANO); konstatē, ka šī jaunā pieeja atbilst svarīgākajām 
pamatnostādnēm, kas ietvertas Padomei 2008. gada 13. martā iesniegtajā ieteikumā; 

17. atzinīgi vērtē pozitīvos misijas EUJUST LEX rezultātus un pirmo reizi Irākā sadarbībā ar 
Eiropas Komisijas projektu veiktos izmēģinājuma projektus; aicina pēc šīs misijas beigām 
iegūto pieredzi izmantot ar Eiropas drošības un aizsardzības politikas un Kopienas 
instrumentu palīdzību, lai ES varētu arī turpmāk sniegt palīdzību uz vietas un nostiprināt 
Irākas policiju un krimināltiesību sistēmu;

18. atbalsta Irākas rūpes par attiecību uzlabošanu ar kaimiņiem — Irānu, Sīriju, Saūda Arābiju 
un Turciju, neaizmirstot arī citas svarīgas problēmas;  

19.  atkārto aicinājumu nodrošināt Savienības palīdzības Irākā pārredzamību un efektivitāti, 
vienlaikus rūpējoties par pilnīgas, regulāras un pārredzamas informācijas sniegšanu par 
līdzekļu izmantošanu un par Savienības palīdzības īstenošanu, īpaši attiecībā uz 
līdzekļiem, kuri tiek pārskaitīti ar Irākas rekonstrukcijas fonda palīdzību, kurā līdzekļi 
ienāk galvenokārt no ES;

20.  ņem vērā, ka ES sociālās un iedzīvotāju attīstības jomā plānoto sadarbības pasākumu 
mērķis ir nabadzības apkarošana, veselības, izglītības un nodarbinātības pamatvajadzību 
apmierināšana, kā arī pamatbrīvību veicināšana visiem, tostarp mazāk aizsargātām 
grupām, bēgļiem, pārvietotām personām un visām reliģiskām minoritātēm; uzstāj, ka šiem 
pasākumiem vajadzētu notikt spēju un iestāžu nostiprināšanas kontekstā, ņemot vērā 
iesaistīšanas, pārredzamības un labas pārvaldības principus; 

21. atgādina par apņemšanos attīstīt parlamentāru demokrātiju un par 2008. gada budžetā 
paredzēto atbalsta iniciatīvu, kas paredzēta demokrātijas veidošanai kopā ar trešām 
valstīm; atgādina par pilnīgu apņemšanos aktīvi atbalstīt Irākas Pārstāvju padomi, 
ierosinot iniciatīvas, kuru mērķis ir to Irākas pārstāvju spēju stiprināšana, kuri ir ievēlēti 
konstitucionālās lomas pildīšanai, kā arī nodot pieredzi efektīvas administrācijas un 
personāla sagatavošanas jomā;

*
* *
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22. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājam, augstajai pārstāvei / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
vietniecei, dalībvalstu parlamentu priekšsēdētājiem, kā arī Irākas Republikas Pārstāvju 
padomei. 


