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Resolutie van het Europees Parlement over de toekomst van Irak et de betrekkingen 
met de Europese Unie

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Irak, onder andere van 13 maart 2008 
over de rol van de Europese Unie in Irak1  en van 25 november 2010 over de doodstraf (in 
het bijzonder het geval Tariq Aziz) en het geweld tegen christenen2 , 

– gezien de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 22 november 2010,

– gezien het gemeenschappelijk strategisch document voor Irak (2011-2013) van de 
Europese Commissie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 juni 2006 met als titel "Aanbevelingen 
voor een hernieuwd engagement van de Europese Unie met Irak"3,

– gezien het op 3 mei 2007 in Sharm el-Sheik (Egypte) gelanceerde "International Compact 
with Iraq",

– gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad 1956 (2010), 1957 (2010) en 1958 (2010) 
van 15 december 2010, 

– gelet op het Gemeenschappelijk Optreden 2005/190/GBVB van de Raad van 7 maart 2005 
inzake de geïntegreerde rechtsstaatmissie van de Europese Unie voor Irak, EUJUST 
LEX4, gebaseerd op het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB), en op latere 
gemeenschappelijke optredens waarbij dit is gewijzigd en waarbij het mandaat voor de 
missie is uitgebreid, 

– gezien de Europese veiligheidsstrategie "Een veiliger Europa in een betere wereld’ van 12 
december 2003,

– gezien de Europese consensus inzake ontwikkeling van 22 november 2005,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de situatie van de vrouw in 
gewapende conflicten en haar rol in de wederopbouw en het democratische proces in 
landen die zich in een postconflictsituatie bevinden5,

– gezien de resolutie van de VN-Veiligheidsraad 1325 (2000) van 31 oktober 2000 over de 
bijdragen van vrouwen aan de oplossing van conflicten, vrede en veiligheid,

                                               
1 PB C 66 E van 29.3.2009, blz. 75.
2 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4  PB L 62 van 9.3.2005, blz. 37.
5  PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 287.
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– gezien de Vierde Conventie van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de 
bescherming van burgers in oorlogstijd en de eraan gehechte protocollen I en II, en met 
name bezorgd over het geweld waarvan humanitair personeel en degenen die werkzaam 
zijn in de gezondheids- of geestelijke zorg, bij de uitoefening van hun taken het 
slachtoffer zijn, 

– onder verwijzing naar zijn schriftelijke verklaring van 6 oktober 2010 over Kamp Ashraf,  

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 januari 2011 over de situatie van christenen in 
de context van vrijheid van godsdienst1,  

– gelet op artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in de Republiek Irak sinds 2005 drie meerpartijenverkiezingen zijn 
gehouden, een grondwet is aangenomen door middel van een referendum, de basis is 
gelegd voor een federale staat en met vastberadenheid een proces in gang is gebracht voor 
de totstandbrenging van democratische instellingen, wederopbouw en normalisatie,

B. overwegende de op 21 december 2010 gesloten overeenkomst tussen alle politieke 
groeperingen van Irak met als doel een regering van nationaal partnerschap tot stand te 
brengen en zo de door de Iraakse burgers tijdens de verkiezingen van 7 maart 2010 
uitgedrukte wensen te verwezenlijken, 

C. overwegende dat ondanks de duidelijk verbetering van de veiligheidssituatie, de Iraakse 
burgers nog altijd de gevolgen ondervinden van terroristische aanslagen en sektarisch en 
religieus geweld,   

D. overwegende dat 800 000 christelijke Iraakse burgers (Chaldeeërs, Aramezen en andere 
christelijke minderheden) in 2003 in Irak leefden, zij een oude autochtone 
bevolkingsgroep vormen en momenteel op grote schaal worden vervolgd en in 
ballingschap gaan;  overwegende dat honderdduizenden christenen het geweld waarvan zij 
nog altijd het doelwit zijn, zijn ontvlucht en hun land hebben verlaten of binnen de 
grenzen van het land zijn verplaatst,

E. overwegende dat de rol van de Iraakse veiligheidstroepen een wezenlijk belang zal 
worden in het licht van de voltooiing van de in 2011 geplande terugtrekking van de 
Amerikaanse militairen, 

F. overwegende dat de buurlanden zich moeten onthouden van elke vorm van inmenging in 
de binnenlandse aangelegenheden van Irak en de onafhankelijkheid, soevereiniteit en 
territoriale integriteit van het land moeten eerbiedigen, 

G. overwegende dat volgens het UNHCR momenteel meer dan 1 500 000 Iraakse burgers 
binnen het grondgebied zijn verplaatst, waarvan 500 000 geen dak boven hun hoofd 
hebben, en dat zich momenteel in de buurlanden, in het bijzonder in Syrië en Jordanië, 
230 000 vluchtelingen bevinden,   

H. overwegende dat de Koerdische regio in Irak een regio is waar een mate van veiligheid en 
stabiliteit is gegarandeerd en waar internationale ontwikkelingssamenwerking en 
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particuliere investeringen stijgen,

I. overwegende dat de Europese Unie als mondiale speler haar verantwoordelijkheden zou 
moeten nemen voor het opbouwen van een nieuw democratisch Irak en dat het beleid van 
de EU ten aanzien van Irak zou moeten worden gezien binnen de bredere context van het 
strategische partnerschap van de EU met het Middellandse Zeegebied en het Midden-
Oosten,

J. overwegende dat de belangrijkste uitdagingen voor de wederopbouw en de normalisatie 
op het institutionele en maatschappelijke vlak liggen, namelijk de capaciteitsopbouw van 
instellingen en bestuursorganen, versterking van de rechtsorde, wetshandhaving en 
eerbiediging van de mensenrechten,

K. overwegende dat de EU het gebruik van haar middelen moet afstemmen op de specifieke 
interne, regionale en humanitaire uitdagingen waarvoor Irak wordt gesteld en dat 
doeltreffendheid, transparantie en zichtbaarheid fundamentele voorwaarden zijn voor een 
grotere rol van de EU in Irak,

L. overwegende dat de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst de EU een nieuw 
contractueel kader biedt voor de ontwikkeling van politieke en economische betrekkingen 
op lange termijn met Irak,

M. overwegende dat de vertegenwoordiging van de Europese Unie ter plaatse nog altijd 
beperkt en onvoldoende is gezien het doel een belangrijker rol te spelen bij de begeleiding 
van de Iraakse autoriteiten in het proces van wederopbouw, stabilisatie en normalisatie, 

N. overwegende dat de EU en de lidstaten sinds 2003 meer dan 1 miljard EUR hebben 
uitgetrokken om Irak te helpen, in het bijzonder door middel van de Faciliteit inzake een 
internationaal wederopbouwfonds voor Irak (IRFFI), en overwegende dat de EU sinds 
2005 rechtstreeks betrokken is geweest bij het verbeteren van de rechtsorde in het land 
door middel van haar EVDB-missie EUJUST LEX; overwegende dat het mandaat van 
EUJUST LEX is verlengd tot 30 juni 2012, 

O. overwegende dat in resolutie 1936 (2010) van de VN-Veiligheidsraad het mandaat van de 
VN-missie in Irak wordt verlengd tot 31 juli 2011,

P. overwegende dat het Europees Parlement vastbesloten is zijn betrekkingen met de Iraakse 
Raad van vertegenwoordigers verder te ontwikkelen, onder meer door middel van formele 
banden,

– Politieke situatie in Irak 

1. is verheugd over de politieke overeenkomst die de Iraakse leiders hebben gesloten met het 
oog op de oprichting van een regering van nationaal partnerschap die de politieke, 
religieuze en etnische diversiteit van de Iraakse samenleving weerspiegelt en inspeelt op 
de tijdens de parlementsverkiezingen van 7 maart 2010 uitgedrukte wensen van de 
bevolking; 

2. moedigt de Iraakse politieke groeperingen aan hun verantwoordelijkheden te nemen en 
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een dialoog te blijven voeren, en zo hun inspanningen voort te zetten voor de 
wederopbouw en de normalisatie van een federale, democratische en pluralistische Iraakse 
staat, gebaseerd op een solide rechtssysteem en waarin de mensenrechten worden 
geëerbiedigd;  

3. is in dit verband verheugd over de op 15 december 2010 aangenomen resoluties 1956, 
1957 en 1958 van de VN-Veiligheidsraad over respectievelijk het fonds voor de 
ontwikkeling van Irak, ontwapening en non-proliferatie en het "olie voor voedsel"-
programma, die een aantal overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de 
Verenigde Naties aangenomen beperkingen wegnemen  en dan ook een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan het herstel van de internationale status die Irak voor 1990 had; 

4. brengt in herinnering dat sinds 1990 en tot op de dag van vandaag vier gebieden het 
onderwerp zijn van overeenkomstig hoofdstuk VII aangenomen resoluties (sanctiecomité, 
vermisten, de grens tussen Irak en Koeweit, schadevergoedingen); spoort de Iraakse 
autoriteiten aan op constructieve wijze te blijven samenwerken om hun laatste 
verplichtingen na te komen en ervoor te zorgen dat Irak zijn volledige soevereiniteit 
terugwint;  

5. is verheugd over de sleutelrol van de VN-hulpmissie voor Irak (UNAMI) bij het 
verstrekken van technische bijstand en steun aan de bevolking en de Iraakse autoriteiten, 
in het bijzonder op het gebied van de nationale verzoening, de versterking van de 
democratische instellingen, ontwikkeling, en ondersteuning van burgers en met name de 
meest kwetsbare groepen;   spreekt zijn waardering uit voor de toewijding van alle 
internationale beroepskrachten ter plaatse die hun werk in gevaarlijke omstandigheden 
doen;

6. blijft uiterst bezorgd over het aanhoudende geweld tegen de burgerbevolking, kwetsbare 
groepen en religieuze gemeenschappen, waaronder christelijke minderheden;  verzoekt de 
Iraakse autoriteiten meer inspanningen te doen om de veiligheid en de openbare orde te 
verbeteren, en het terrorisme en het sektarische geweld op het gehele grondgebied te 
bestrijden;   

7. verzoekt de Iraakse autoriteiten hun inspanningen om de christenen en andere kwetsbare 
minderheden te beschermen vastberaden op te voeren, ervoor te zorgen dat het recht van 
alle Iraakse burgers om hun geloof in volledige vrijheid en veiligheid te beoefenen wordt 
geëerbiedigd, strenger op te treden tegen interetnisch geweld en al het mogelijke te doen 
om de plegers van deze misdaden voor de rechter te brengen met inachtneming van de 
beginselen van de wet en de internationale voorschriften;

8. herhaalt dat de humanitaire situatie van het Iraakse volk met spoed moet worden 
verbeterd;  benadrukt dat de Iraakse autoriteiten en de internationale spelers ter plaatse 
hun activiteiten moeten coördineren om de kwetsbare groepen te hulp te komen, met 
inbegrip van de vluchtelingen en verplaatste burgers; 

9. is verheugd over de verbetering van de operationele capaciteiten van de Iraakse 
veiligheidstroepen die erin zijn geslaagd het geweld en de onveiligheid terug te brengen 
tot het laagste niveau sinds 2003; is echter van mening dat een nieuw wettelijk kader 
waarin de verantwoordelijkheden en de taken van de veiligheidstroepen duidelijk worden 
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afgebakend met spoed tot stand moet worden gebracht;  is van mening dat de Raad van 
vertegenwoordigers een bijdrage moet leveren aan de totstandbrenging van nieuwe 
wetgeving en democratisch toezicht moet uitoefenen;

– Politiek engagement van de EU tijdens de overgangsperiode in Irak 

10. is verheugd over het feit dat de onderhandelingen over de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Irak zijn afgesloten op basis 
waarvan de allereerste contractuele betrekkingen tussen de twee partijen tot stand zijn 
gebracht; verwacht dat deze overeenkomst zal leiden tot een politiek engagement op het 
hoogste niveau van de Unie door middel van regelmatige en directe contacten met de 
hoogste Iraakse autoriteiten;

11. herinnert er in dit verband aan dat de EU-aanwezigheid ter plaatse beperkt blijft vanwege 
de veiligheidsomstandigheden;  verzoekt evenwel om een diplomatieke versterking van 
deze aanwezigheid door de benoeming zonder uitstel van een hoofd van de missie die 
over het nodige personeel en materiaal beschikt om, overeenkomstig het door de EU 
vastgestelde doel, een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het Iraakse 
democratiseringsproces; 

12. benadrukt dat deze overeenkomst betrekking heeft op zowel politieke als handelsaspecten 
en enerzijds de basis legt voor een versterking van de regelmatige politieke contacten over 
bilaterale, regionale en mondiale vraagstukken en anderzijds als doel heeft de 
handelsactiviteiten tussen Irak en de EU te verbeteren en de door de Iraakse autoriteiten in 
gang gezette ontwikkeling en hervormingen te ondersteunen om de integratie van het land 
in de wereldeconomie te vergemakkelijken;

13. benadrukt dat de politieke dialoog tussen de EU en de Iraakse autoriteiten in de eerste 
plaats betrekking moet hebben op vraagstukken betreffende de eerbiediging van de 
mensenrechten en de openbare en individuele fundamentele vrijheden, de versterking van 
de democratische instellingen, de rechtsstaat en goed bestuur; 

14. is van mening dat de EU het proces van nationale verzoening van de Irakezen moet 
bevorderen in het kader van een politieke dialoog tussen alle betrokkenen;  verzoekt de 
regering van Irak met klem de bezorgheden betreffende de mensenrechten weg te nemen 
in het bijzonder door aanvullende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de 
werkzaamheden van de hoge onafhankelijke commissie voor de mensenrechten, en de 
bestrijding van straffeloosheid en de hervorming van het recht en het rechtsstelsel tot 
prioriteiten te maken;  

15. verzoekt om bijzondere aandacht voor de rechten van de vrouw en voor de deelname van 
vrouwen aan het proces van wederopbouw in de postconflictsituatie en aan het politieke 
en economische leven op het hoogste niveau; spoort de Iraakse autoriteiten aan de nodige 
maatregelen te nemen voor de ontwikkeling van een maatschappelijk middenveld dat 
deelneemt aan het politieke proces, en onafhankelijke, pluralistische en professionele 
media te bevorderen; 

16. is verheugd over het gemeenschappelijk strategisch document (2011-2013) van de 
Europese Commissie, dat de overgang markeert naar een meerjarenplanning van de 
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ontwikkelingshulp van de EU, in samenwerking met de Iraakse autoriteiten en afgestemd 
op de werkzaamheden van de andere internationale spelers ter plaatse (Wereldbank, 
Verenigde Naties); constateert dat deze nieuwe aanpak overeenkomt met de belangrijkste 
richtsnoeren van zijn aanbeveling van 13 maart 2008 aan de Raad; 

17. is verheugd over de positieve resultaten van EUJUST-LEX en van de eerste 
proefprojecten in Irak die aansluiten op het lopende programma van de Europese 
Commissie; verlangt dat na afloop van deze missie profijt wordt getrokken van de 
opgedane ervaring  en dat zowel de EVDB-instrumenten als de communautaire 
instrumenten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de EU ter plaatse kan bijdragen 
aan de versterking van het Iraakse politie- en strafrechtstelsel;

18. steunt Irak in zijn inspanningen om de betrekkingen met de buurlanden te normaliseren, 
namelijk Iran, Syrië, Saoedi-Arabië en Turkije, zonder afbreuk te doen aan enige andere 
kwestie of enig ander punt van zorg;  

19.  herhaalt zijn verzoek over de transparantie en de doeltreffendheid van de EU-steun aan 
Irak, door middel van volledige, regelmatige en transparante inlichtingen over de feitelijke 
verstrekking en uitvoering van de EU-hulp, in het bijzonder de fondsen die beschikbaar 
worden gesteld via het internationaal wederopbouwfonds voor Irak, waarvan de EU de 
belangrijkste geldschieter is;

20.  neemt kennis van het feit dat de geplande samenwerkingsactiviteiten van de EU op het 
gebied van maatschappelijke en menselijke ontwikkeling als doel hebben armoede te 
bestrijden, in de basisbehoeften op het gebied van volksgezondheid, onderwijs en 
werkgelegenheid te voorzien en de fundamentele vrijheden voor iedereen te bevorderen 
met inbegrip van de meest kwetsbare groepen, de vluchtelingen, de verplaatste burgers en 
alle religieuze minderheden;  benadrukt dat al deze activiteiten moeten aansluiten op de 
versterking van de capaciteiten en de instellingen, waarbij rekening wordt gehouden met 
de beginselen op het gebied van insluiting, transparantie en goed bestuur; 

21. verwijst naar zijn inspanningen voor de ontwikkeling van de parlementaire democratie en 
naar zijn initiatief in de begroting voor 2008 voor het steunen van de opbouw van 
democratie met parlementen in derde landen; herhaalt volledig bereid te zijn de Iraakse 
Raad van vertegenwoordigers actief te ondersteunen door initiatieven voor te stellen om 
de verkozen vertegenwoordigers van het Iraakse volk beter in staat te stellen hun 
constitutionele taken te vervullen en ervoor te zorgen dat ervaringen worden gedeeld op 
het gebied van doeltreffend bestuur en opleiding van personeel;

*

* *

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de 
Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie, de hoge 
vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Europese Commissie, de voorzitters van de 
parlementen van de lidstaten en de regering en de Raad van vertegenwoordigers van de 
Republiek Irak. 


