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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-futur tal-Iraq u r-relazzjonijiet mal-
Unjoni Ewropea

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti dwar l-Iraq, fosthom dik tat-
13 ta' Marzu 2008 dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fl-Iraq1 u dik tal-
25 ta' Novembru 2010 dwar il-piena kapitali (speċifikament il-każ ta' Tariq Aziz) u l-
attakki kontra l-komunitajiet Insara2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tat-
22 ta' Novembru 2010,

– wara li kkunsidra d-dokument strateġiku konġunt għall-Iraq (2011-2013) tal-
Kummissjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni "Rakkomandazzjonijiet għal 
impenn imġedded tal-Unjoni Ewropea favur l-Iraq" tas-7 ta' Ġunju 20063,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali għall-Iraq, imniedi f'Sharm el-Sheik (Eġittu) tat-
3 ta' Mejju 2007,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1956 
(2010), 1957 (2010) u 1958 (2010) tal-15 ta' Diċembru 2010, 

– wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2005/190/PESK tas-7 ta' Marzu 2005 
dwar il-Missjoni Integrata tal-Istat ta' dritt tal-Unjoni Ewropea għall-Iraq, EUJUST 
LEX4, adottata skont il-Politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża (PESD), u l-Azzjonijiet 
Konġunti sussegwenti li jemendawha u li jipprorogaw il-mandat tal-missjoni, 

– wara li kkunsidra l-istrateġija Ewropea għas-Sigurtà "Ewropa sikura f'dinja aħjar" tat-
12 ta' Diċembru 2003,

– wara li kkunsidra l-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp tat-22 ta' Novembru 2005,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-1 ta' Ġunju 2006 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
f'kunflitti armati u r-rwol tagħhom fir-rikostruzzjoni u l-proċess demokratiku fil-pajjiżi 
fil-fażi ta' wara l-kunflitt5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1325 (2000) 

                                               
1 ĠU C 66 E, 29.3.2009, p. 75.
2 Testi adottati, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283
4 ĠU L 62, 9.3.2005, p. 37.
5 ĠU C 298 E, 8.12.2006, p. 287.
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tal-31 ta' Ottubru 2000 dwar ir-rwol tan-nisa fil-kunflitti, il-paċi u s-sigurtà,

– wara li kkunsidra r-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar il-ħarsien ta' persuni ċivili fi 
żminijiet ta' gwerra, tat-12 ta' Awwissu 1949, kif ukoll il-Protokolli Adizzjonali I u II 
mehmuża magħha, u mħasseb b'mod partikolari bil-vjolenza li tagħha huwa vittma il-
persunal umanitarju, tas-saħħa u reliġjuż fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni bil-miktub tal-6 ta' Ottubru 2010 dwar il-kamp ta' 
Ashraf, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-20 ta' Jannar 2011 dwar is-sitwazzjoni tal-
Insara fil-kuntest tal-libertà reliġjuża1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, mill-2005, ir-Repubblika tal-Iraq organizzat tliet elezzjonijiet multipartitiċi, adottat 
kostituzzjoni permezz ta' referendum u ħolqot il-bażi għal Stat federali u impenjat ruħha 
b'determinazzjoni fi proċess diffiċli bil-għan li tibni istituzzjonijiet demokratiċi, għar-
rikostruzzjoni u n-normalizzazzjoni,

B. billi jitqies il-ftehim milħuq fil-21 ta' Diċembru 2010 bejn il-forzi politiċi kollha tal-Iraq 
bil-għan li jiffurmaw gvern ta' sħubija nazzjonali li jissodisfa l-aspirazzjonijiet espressi 
miċ-ċittadini Iraqin fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet tas-7 ta' Marzu 2010, 

C. billi minkejja titjib ċar fis-sitwazzjoni tas-sigurtà, xi Iraqin għadhom jisfaw vittmi ta' 
attentati terroristiċi u ta' vjolenzi settarji u reliġjużi, 

D. billi fl-2003 fl-Iraq kienu jgħixu 800 000 ċittadin Iraqi Nisrani (Kaldej, Sirijaċi u 
minoranzi Nsara oħrajn) u li dawn jikkostitwixxu popolazzjoni awtoktona antika li llum 
tinsab esposta ħafna għall-persekuzzjonijiet u għall-eżilju; billi mijiet ta' eluf ta' Nsara 
ħarbu l-vjolenzi li tagħhom huma għadhom il-mira billi ħallew pajjiżhom jew billi ġew 
spostati ġewwa l-fruntieri tiegħu,

E. billi l-forzi Iraqin ta' sigurtà se jkollhom jiżvolġu rwol kruċjali fil-prospettiva tat-twettiq 
tal-irtirar tal-forzi militari Amerikani previst fl-2011, 

F. billi jeħtieġ li l-pajjiżi ġirien jastjenu milli jindaħlu fl-affarijiet interni tal-Iraq u 
jirrispettaw l-indipendenza, is-sovranità u l-integrità territorjali tiegħu,

G. billi sal-lum il-ġurnata, skont il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, 
in-numru ta' Iraqin spostati ġewwa l-pajjiż jammonta għal aktar minn 1 500 000 ruħ li 
minnhom 500 000 kellhom iħallu djarhom filwaqt li n-numru ta' rifuġjati fil-pajjiżi ġirien, 
speċjalment is-Sirja u l-Ġordan, sal-lum jilħaq il-230 000,

H. billi l-Kurdistan Iraqi huwa reġjun tal-Iraq fejn ġie żgurat ċertu livell ta' paċi u ta' stabilità 
u fejn il-kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tal-iżvilupp u l-investimenti privati qed 
jikbru,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0021.



PE454.517v02-00 4/7 RE\854823MT.doc

MT

I. billi l-UE, bħala parteċipant globali, għandha tassumi r-responsabilitajiet tagħha fil-bini 
tad-demokrazija ġdida fl-Iraq, u billi l-politika tal-UE fir-rigward tal-Iraq għandha tidher 
fil-kuntest aktar wiesa' ta' sħubija strateġika tal-UE mal-Mediterran u l-Lvant Nofsani,

J. billi l-isfidi ewlenin tar-rikostruzzjoni u tan-normalizzazzjoni jinsabu fuq il-livell 
istituzzjonali u soċjali, jiġifieri l-bini tal-kapaċitajiet istituzzjonali u amministrattivi u l-
konsolidament tal-istat ta' dritt, l-infurzar tal-liġi u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem,

K. billi jixraq li l-Unjoni Ewropea tadegwa l-użu tar-riżorsi tagħha skont l-isfidi interni 
speċifiċi, reġjonali u umanitarji li l-Iraq iħabbat wiċċu magħhom u li l-effikaċja, it-
trasparenza u l-viżibilità huma kundizzjonijiet essenzjali ta' rwol miżjud tal-Unjoni fl-
Iraq,

L. billi l-konklużjoni tal-ftehim ta' sħubija u ta' kooperazzjoni toffri lill-Unjoni Ewropea 
qafas kuntrattwali ġdid għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi fit-tul mal-
Iraq,

M. billi r-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea fil-post tibqa' limitata u insuffiċjenti fid-dawl 
tal-ambizzjonijiet espressi fir-rigward tar-rwol aktar importanti fl-appoġġ lill-awtoritajiet 
Iraqin fil-proċess ta' rikostruzzjoni, stabbilizzazzjoni u normalizzazzjoni,

N. billi mill-2003 l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha kkontribwixxew b'aktar minn 
biljun euro f'għajnuna lill-Iraq, b'mod partikolari permezz tal-Fond Internazzjonali għar-
Rikostruzzjoni tal-Iraq - "International Reconstruction Fund Facility for Irak", IRFFI) u 
billi mill-2005 l-Unjoni Ewropea pparteċipat direttament fit-titjib tas-sitwazzjoni tal-istat 
ta' dritt bis-saħħa tal-missjoni PESD EUJUST LEX tagħha; billi l-mandat tal-missjoni 
EUJUST LEX ġie pprorogat għat-30 ta' Ġunju 2012, 

O. billi r-riżoluzzjoni 1936 (2010) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tipproroga l-
mandat tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fl-Iraq sal-31 ta' Lulju 2011,

P. billi l-Parlament Ewropew hu determinat li jiżviluppa aktar ir-relazzjoni tiegħu mal-
Kunsill Iraqi tar-Rappreżentanti, anke permezz ta' relazzjonijiet formali,

Sitwazzjoni politika fl-Iraq 

1. Jilqa' favorevolment il-ftehim politiku milħuq mid-diriġenti Iraqin għall-formazzjoni ta' 
gvern ta' sħubija nazzjonali li jkun rappreżentattiv tad-diversità politika, reliġjuża u etnika 
tas-soċjetà Iraqina u konformi mar-rieda espressa fl-elezzjonijiet leġiżlattivi tas-
7 ta' Marzu 2010;

2. Jinkoraġġixxi l-forzi politiċi Iraqin ikomplu, fi klima ta' responsabilità u ta' djalogu, l-
impenn tagħhom għar-rikostruzzjoni u n-normalizzazzjoni ta' Stat Iraqi federali, 
demokratiku, pluralista, ibbażat fuq il-legalità u fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; 

3. Jilqa' favorevolment, f'dan ir-rigward, ir-riżoluzzjonijiet 1956, 1957 u 1958 adottati mill-
Kunsill tas-Sigurtà fil-15 ta' Diċembru 2010, dwar, rispettivament, il-Fond ta' żvilupp 
għall-Iraq, id-diżarm u n-non-proliferazzjoni kif ukoll il-programm ta' tpartit ta' żejt mal-
ikel, li jabolixxu ċerti restrizzjonijiet adottati skont il-Kapitolu VII tal-Karta tan-
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Nazzjonijiet Uniti u jimmarkaw għalhekk stadju deċiżiv fl-irkupru, min-naħa tal-Iraq, tal-
pożizzjoni internazzjonali li kellu qabel l-1990;

4. Ifakkar li, mill-1990, huma erbgħa l-oqsma ttrattati fir-riżoluzzjonijiet dwar il-
Kapitolu VII (Kumitat ta' sanzjonijiet, nies mitlufa, fruntieri Iraq-Kuwajt, indennizzi); 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet Iraqin iżommu kooperazzjoni kostruttiva biex b'hekk jaqdu l-
aħħar obbligi tagħhom u jaslu għar-restawrazzjoni sħiħa tas-sovranità Iraqina;  

5. Jesprimi apprezzament għar-rwol li żvolġiet il-Missjoni ta' Assistenza tan-Nazzjonijiet 
Uniti għall-Iraq (UNAMI) fl-għoti ta' assistenza teknika u sostenn lill-popolazzjoni u lill-
awtoritajiet Iraqin, partikolarment fil-qasam ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali, tisħiħ tal-
istituzzjonijiet demokratiċi, żvilupp u għajnuna liċ-ċivili, b'mod partikolari lill-aktar 
gruppi vulnerabbli; ifaħħar l-impenn tal-persunal internazzjonali kollu li jopera fil-post 
f'kundizzjonijiet ta' sigurtà prekarji;

6. Jinsab estremament inkwetat mill-persistenza ta' atti ta' vjolenza fil-konfront ta' 
popolazzjonijiet ċivili, gruppi vulnerabbli u komunitajiet reliġjużi, fosthom il-minoranzi 
Nsara; jistieden lill-awtoritajiet Iraqin jimpenjaw ruħhom aktar biex tissaħħaħ is-sigurtà u 
l-ordni pubbliku u jiġġieldu t-terroriżmu u l-vjolenza settarja fit-territorju kollu kemm hu;  

7. Jistieden lill-awtoritajiet Iraqin jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jipproteġu l-minoranzi 
Nsara u lill-minoranzi vulnerabbli l-oħrajn, jiggarantixxu li kull ċittadin Iraqi jkollu d-dritt 
li jipprattika t-twemmin tiegħu f'libertà u sigurtà assoluta, jadottaw miżuri aktar stretti 
kontra l-vjolenza interetnika u jagħmlu ħilithom biex issir ġustizzja mill-kriminali, 
konformement mal-prinċipji tal-istat ta' dritt u mal-istandards internazzjonali;

8. Itenni l-urġenza li jiġu solvuti l-problemi umanitarji tal-poplu Iraqi; jinsisti fuq il-bżonn li 
tinġieb 'il quddiem azzjoni koordinata bejn l-awtoritajiet Iraqin u l-għajnuniet 
internazzjonali fil-post, bil-għan li jiġu assistiti l-gruppi vulnerabbli, inklużi r-rifuġjati u l-
persuni spostati;

9. Jilqa' favorevolmet it-titjib operattiv tal-forzi ta' sigurtà Iraqin, li rnexxielhom irażżnu l-
vjolenza u l-insigurtà sal-livell l-aktar baxx tal-2003; iqis madankollu bħala prijorità l-
introduzzjoni ta' qafas ġuridiku ġdid li jiddefinixxi biċ-ċar ir-responsabilitajiet u l-mandat 
tal-forzi ta' sigurtà; iqis li l-Kunsill tar-rappreżentanti għandu jiżvolġi r-rwol tiegħu fil-
formulazzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida u jeżerċita l-kontroll demokratiku tiegħu;

Impenn politiku tal-UE fit-tranżizzjoni Iraqina

10. Jilqa' favorevolment il-konklużjoni tan-negozjati dwar il-ftehim ta' sħubija u ta' 
kooperazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Iraq, li tistabbilixxi l-ewwel relazzjonijiet 
kuntrattwali bejn iż-żewġ partijiet; jistenna li t-tali ftehim jiffavorixxi impenn politiku tal-
Unjoni fl-ogħla livell permezz ta' kuntatti regolari u diretti mal-ogħla awtoritajiet Iraqin;

11. Ifakkar, f'dan ir-rigward, li l-preżenza tal-Unjoni Ewropea fil-post tibqa' limitata 
minħabba raġunijiet ta' sigurtà; jitlob madankollu tisħiħ diplomatiku tat-tali preżenza 
permezz tal-ħatra fi żmien qasir ta' Kap tal-Missjoni u d-disponibilità ta' riżorsi umanitarji 
u materjali proporzjonati għall-ambizzjonijiet espressi mill-UE li tiżvolġi rwol importanti 
fit-tranżizzjoni demokratika Iraqina;

12. Jenfasizza li ż-żewġ taqsimiet - politika u kummerċjali - tat-tali ftehim joħolqu l-bażi 
għat-tisħiħ ta' djalogu politiku regolari dwar il-kwistjonijiet bilaterali, reġjonali u dinjin, 
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filwaqt li fl-istess ħin jipproponu li jtejbu r-reġim ta' skambji kummerċjali bejn l-Iraq u l-
Unjoni Ewropea u li jsostnu l-isforzi ta' żvilupp u ta' riforma meħudin mill-Iraq biex 
jiffavorixxu l-integrazzjoni ta' dan il-pajjiż fl-ekonomija dinjija;

13. Jinsisti sabiex id-djalogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet Iraqin 
jikkonċentra fuq kwistjonijiet relatati mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet 
fundamentali pubbliċi u individwali, fuq it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi, l-istat 
tad-dritt u l-governanza tajba;

14. Iqis li l-Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi r-rikonċiljazzjoni nazzjonali tal-Iraqin fl-
ambitu ta' djalogu politiku mingħajr ma ebda grupp ma jiġi prekluż; jitlob bil-qawwa lill-
gvern Iraqi jagħti kas tat-tħassib marbut mad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari billi 
jadotta miżuri supplementari bil-għan li jsostnu l-ħidma tal-Kummissjoni Għolja 
indipendenti għad-Drittijiet tal-Bniedem u jagħti prijorità lill-ġlieda kontra l-impunità u r-
riforma tad-dritt u tas-sistema ġudizzjarja;

15. Jitlob li tingħata attenzjoni partikolari lid-drittijiet tal-mara u lill-parteċipazzjoni tagħha 
fil-proċess ta' rikostruzzjoni wara l-gwerra u fil-ħajja politika u ekonomika fl-ogħla livell; 
jistieden lill-awtoritajiet Iraqin jadottaw il-miżuri meħtieġa għall-iżvilupp ta' soċjetà ċivili 
involuta fil-proċess politiku u jippromwovu midja indipendenti, pluralista u professjonali; 

16. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dokument strateġiku konġunt (2011-2013) tal-Kummissjoni 
Ewropea, li jimmarka t-tranżizzjoni lejn programmazzjoni multiannwali tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-UE, miftiehma mal-awtoritajiet Iraqin u koordinata mal-atturi 
internazzjonali l-oħra (Bank Dinji, Nazzjonijiet Uniti) li joperaw fil-post; jieħu nota li dan 
l-approċċ il-ġdid jirrispondi għal-linji gwida ewlenin li jinsabu fir-rakkomandazzjoni 
tiegħu tat-13 ta' Marzu 2008 lill-Kunsill; 

17. Jilqa' favorevolment il-bilanċ pożittiv tal-missjoni EUJUST LEX u tal-implimentazzjoni, 
għall-ewwel darba, ta' proġetti pilota fl-Iraq f'koordinament mal-proġett li qiegħda 
tagħmel bħalissa l-Kummissjoni Ewropea; jitlob li, fi tmiem it-tali missjoni, l-esperjenza 
miksuba tiġi sfruttata billi jintużaw kemm il-PESD kif ukoll l-istrumenti Komunitarji, bil-
għan li l-UE tkompli tipprovdi assistenza fil-post f'termini ta' tisħiħ tal-pulizija u tas-
sistema penali Iraqina;

18. Isostni lill-Iraq fl-isforzi li għamel biex iġib għan-normal ir-relazzjonijiet mal-ġirien 
tiegħu, l-Iran, is-Sirja, l-Arabja Sawdija u t-Turkija, mingħajr ma ttraskura problemi 
importanti oħrajn;  

19.  Itenni t-talba tiegħu għal trasparenza u effikaċja tal-għajnuniet tal-Unjoni Ewropea lill-
Iraq billi tipprova tagħti informazzjoni eżawrjenti, regolari u trasparenti dwar l-
iżborżament effettiv u fuq l-implimentazzjoni tat-tali għajnuniet, b'mod partikolari għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-approprjazzjonijiet konċessi permezz tal-Fond Internazzjonali 
għar-Rikostruzzjoni tal-Iraq, li tiegħu l-UE hija d-donatur prinċipali;

20.  Jieħu nota tal-fatt li l-attivitajiet ta' kooperazzjoni ppjanati fil-qasam tal-iżvilupp soċjali u 
uman tal-UE jimmiraw li jiġġieldu l-faqar, jissodisfaw l-esiġenzi vitali fil-qasam tas-
saħħa, edukazzjoni u impjiegi u jippromwovu l-libertajiet fundamentali għal kulħadd, 
inklużi l-aktar gruppi vulnerabbli, ir-rifuġjati, il-persuni spostati u l-minoranzi reliġjużi 
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kollha; jinsisti sabiex it-tali attivitajiet jidħlu fl-ambitu ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet u tal-
istituzzjonijiet, b'kont meħud tal-prinċipji ta' inklużjoni, trasparenza u governanza tajba; 

21. Ifakkar l-impenn tiegħu favur l-iżvilupp ta' demokrazija parlamentari u l-inizjattiva tiegħu, 
prevista fil-baġit 2008, li jappoġġa l-istabbiliment tad-demokrazija mal-parlamenti tal-
pajjiżi terzi; itenni d-disponibilità totali tiegħu li jsostni b'mod attiv il-Kunsill Iraqi tar-
rappreżentanti, billi jipproponi inizjattivi li jsaħħu l-kapaċità tar-rappreżentanti Iraqin 
eletti biex ikunu jistgħu jiżvolġu r-rwol kostituzzjonali tagħhom, kif ukoll it-trasferiment 
ta' esperjenzi fil-qasam tal-amministrazzjoni effiċjenti u tat-taħriġ tal-persunal;

*
* *

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President tal-
Kunsill Ewropew, lill-President tal-Kummissjoni Ewropea, lir-Rappreżentant Għoli/Viċi
President tal-Kummissjoni Ewropea, lill-Presidenti tal-parlamenti tal-Istati Membri, kif 
ukoll lill-gvern u lill-Kunsill tar-rappreżentanti tar-Repubblika tal-Iraq. 


