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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości Iraku i jego stosunków 
z Unią Europejską

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Iraku, w tym rezolucję z dnia 
13 marca 2008 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w Iraku1 oraz rezolucję z dnia 
25 listopada 2010 r. w sprawie kary śmierci (m.in. przypadek Tarika Aziza) i ataków 
na wspólnoty chrześcijańskie2,

 uwzględniając konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 22 listopada 2010 r.,

 uwzględniając wspólny dokument strategiczny Komisji Europejskiej na rzecz Iraku 
(2011-2013),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zatytułowany „Zalecenia 
w sprawie wznowienia zaangażowania Unii Europejskiej w Iraku”3,

 uwzględniając międzynarodowy pakt na rzecz Iraku zainicjowany w dniu 3 maja 
2007 r. w Szarm el-Szejk w Egipcie,

 uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1956 (2010), 1957 (2010) 
i 1958 (2010) z dnia 15 grudnia 2010 r., 

 uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/190/WPZiB z dnia 7 marca 2005 r. 
w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa 
prawnego, EUJUST LEX4, ustanowionej w ramach europejskiej polityki 
bezpieczeństwa i obrony (EPBiO), oraz kolejne wspólne działania zmieniające 
i rozszerzające zadania tej misji,  

 uwzględniając europejską strategię bezpieczeństwa z 2003 r. – „Bezpieczna Europa 
w lepszym świecie” z dnia 12 grudnia 2003 r.,

 uwzględniając europejski konsensus w sprawie rozwoju z dnia 22 listopada 2005 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet 
w konfliktach zbrojnych i ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach 
po zakończeniu konfliktu5,

                                               
1 Dz.U. C 66 E z 29.3.2009, s. 75.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006) 0283.
4 Dz.U. L 62 z 9.3.2005, s. 37.
5 Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 287.
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 uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) z dnia 
31 października 2000 r. na temat kobiet w konfliktach zbrojnych, pokoju 
i bezpieczeństwa,

 uwzględniając czwartą konwencję genewską z dnia 12 sierpnia 1949 r. w sprawie 
ochrony osób cywilnych podczas wojny i załączone do niej protokoły dodatkowe 
I i II, i będąc szczególnie zaniepokojony przemocą dotykającą personel humanitarny, 
medyczny i religijny podczas wykonywania jego obowiązków, 

 uwzględniając swoje oświadczenie pisemne z dnia 6 października 2010 r. w sprawie 
obozu Ashraf, 

 uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. 
w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania1, 

 uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od 2005 r. w Republice Iraku trzykrotnie odbyły się wielopartyjne 
wybory, przyjęto konstytucję w drodze referendum, stworzono podstawy państwa 
federalnego i rozpoczęto proces budowy instytucji demokratycznych, odbudowy 
i normalizacji,

B. mając na uwadze porozumienie zawarte w dniu 21 grudnia 2010 r. przez wszystkie irackie 
siły polityczne w celu utworzenia rządu jedności narodowej spełniającego oczekiwania 
wyrażone przez obywateli Iraku podczas wyborów w dniu 7 marca 2010 r., 

C. mając na uwadze, że mimo wyraźnej poprawy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
Irakijczycy w dalszym ciągu padają ofiarami ataków terrorystycznych i przemocy 
o podłożu religijnym, 

D. mając na uwadze, że w 2003 r. żyło w Iraku 800 000 chrześcijańskich obywateli 
(chaldejczyków, syrokatolików i innych mniejszości chrześcijańskich) i że stanowią oni 
dawną ludność miejscową w dużym stopniu narażoną obecnie na prześladowania 
i wygnanie; mając na uwadze, że setki tysięcy chrześcijan, uciekając przed wciąż grożącą 
im przemocą, opuściły własny kraj lub zostały przesiedlone wewnątrz kraju, 

E. mając na uwadze, że irackie siły bezpieczeństwa odegrają kluczową rolę 
po zaplanowanym na rok 2011 zakończeniu procesu wycofywania wojsk amerykańskich 
z Iraku, 

F. mając na uwadze, że kraje sąsiednie muszą unikać ingerowania w wewnętrzne sprawy 
Iraku oraz szanować jego niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną,

G. mając na uwadze, że według Komisarza ONZ ds. Uchodźców w chwili obecnej liczba 
przesiedleńców irackich wewnątrz kraju wynosi ponad 1 500 000 osób, z których 500 000 
to osoby bezdomne, a liczba uchodźców do krajów sąsiednich, głównie Syrii i Jordanii, 
wynosi 230 000,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0021.
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H. mając na uwadze, że iracka część Kurdystanu jest regionem Iraku, gdzie zapewniony jest 
wystarczający poziom pokoju i stabilności oraz gdzie międzynarodowa współpraca na 
rzecz rozwoju ciągle się rozwija, a prywatne inwestycje stale rosną,

I. mając na uwadze, że jako partner światowy UE powinna przejąć odpowiedzialność za 
budowę nowego, demokratycznego Iraku, a także mając na uwadze, że politykę UE 
wobec Iraku należy postrzegać w szerszym kontekście jej strategicznego partnerstwa 
z regionem Morza Śródziemnego i Bliskim Wschodem,

J. mając na uwadze, że kluczowe wyzwania związane z odbudową i normalizacją dotyczą 
sfery instytucjonalnej i społecznej, a mianowicie budowania potencjału instytucji 
i administracji oraz konsolidacji rządów prawa, stosowania prawa i poszanowania praw 
człowieka,

K. mając na uwadze, że UE musi dostosować sposób wykorzystywania swoich zasobów do 
szczególnych wyzwań o charakterze wewnętrznym, regionalnym i humanitarnym, 
w obliczu których stoi Irak, oraz mając na uwadze, że skuteczność, przejrzystość 
i widoczność są podstawowymi warunkami wstępnymi wzmocnienia roli Unii 
Europejskiej w Iraku,

L. mając na uwadze, że zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy daje UE nowe ramy 
umowne dla rozwoju długoterminowych stosunków politycznych i gospodarczych 
z Irakiem,

M. mając na uwadze, że obecność UE na miejscu jest ograniczona i niewystarczająca 
w świetle ambitnych planów odegrania bardziej znaczącej roli we wspieraniu władz 
irackich w procesie odbudowy, stabilizacji i normalizacji,

N. mając na uwadze, że od 2003 r. UE i jej państwa członkowskie przeznaczyły ponad 
1 miliard EUR na pomoc dla Iraku (w szczególności za pośrednictwem 
Międzynarodowego Funduszu na rzecz Odbudowy Iraku (IRFFI)), a także mając na 
uwadze, że od 2005 r. UE jest bezpośrednio zaangażowana w poprawę rządów prawa 
w tym kraju poprzez misję ESDP EUJUST LEX; mając na uwadze, że mandat misji 
EUJUST LEX przedłużono do dnia 30 czerwca 2012 r., 

O. mając na uwadze, że rezolucja nr 1936 (2010) Rady Bezpieczeństwa ONZ przedłuża 
mandat misji ONZ w Iraku do dnia 31 lipca 2011 r.,

P. mając na uwadze, że Parlament Europejski jest zdecydowany dalej rozwijać stosunki 
z iracką Radą Reprezentantów, utrzymując z nią oficjalne stosunki,

Sytuacja polityczna w Iraku 

1. z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte przez przywódców irackich porozumienie 
polityczne, które ma na celu ustanowienie rządu jedności narodowej odzwierciedlającego 
polityczną, religijną i etniczną różnorodność społeczeństwa irackiego i zgodnego z wolą 
tego społeczeństwa wyrażoną podczas wyborów parlamentarnych w dniu 7 marca 2010 r.; 

2. zachęca irackie siły polityczne, by w duchu odpowiedzialności i dialogu nadal 
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angażowały się w odbudowę i normalizację federalnego, demokratycznego 
i pluralistycznego państwa irackiego opartego na rządach prawa i poszanowaniu praw 
człowieka; 

3. z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym przyjęcie w dniu 15 grudnia 2010 r. przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji 1956, 1957 i 1958 dotyczących odpowiednio 
Funduszu rozwoju na rzecz Iraku, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania broni oraz programu 
„ropa za żywność”, które to, znosząc niektóre ograniczenia przyjęte na mocy przepisów 
rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, są decydującym etapem na drodze do 
odzyskania przez Irak międzynarodowej pozycji sprzed 1990 r.;

4. przypomina, że od 1990 r. przedmiotem rezolucji na mocy przepisów rozdziału VII 
pozostają cztery dziedziny (komitet ds. sankcji, osoby zaginione, granice Iraku 
z Kuwejtem, rekompensaty); apeluje do władz Iraku o zachowanie konstruktywnej 
współpracy w celu wywiązania się z ich ostatnich zobowiązań i sfinalizowania procesu 
pełnej odbudowy suwerenności Iraku;  

5. z zadowoleniem przyjmuje kluczową rolę, jaką Misja Pomocowa ONZ w Iraku (UNAMI) 
odgrywa w udzielaniu pomocy technicznej oraz wsparcia na rzecz ludności i władz 
irackich, w szczególności w zakresie pojednania narodowego, umocnienia instytucji 
demokratycznych, rozwoju i pomocy na rzecz ludności, zwłaszcza najsłabszych grup 
społecznych; wyraża swoje uznanie dla całego personelu międzynarodowego pracującego 
na miejscu w warunkach trudnych pod względem bezpieczeństwa;

6. jest nadal głęboko zaniepokojony ciągłym stosowaniem przemocy skierowanej przeciwko 
ludności cywilnej, najsłabszym grupom społecznym i wspólnotom wyznaniowym, w tym 
mniejszościom chrześcijańskim; wzywa władze irackie, by czyniły większe wysiłki na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz walki z terroryzmem 
i przemocą na tle religijnym na całym terytorium;  

7. wzywa władze irackie, by radykalnie zintensyfikowały wysiłki na rzecz ochrony 
mniejszości chrześcijańskich i innych narażonych mniejszości, by zagwarantowały 
każdemu obywatelowi irackiemu prawo do swobodnego i bezpiecznego praktykowania 
swojej wiary, by nasiliły przeciwdziałanie przemocy międzyetnicznej oraz uczyniły 
wszystko, co w ich mocy, żeby postawić przed sądem sprawców przestępstw, zgodnie 
z zasadami praworządności i standardami międzynarodowymi;

8. przypomina o pilnej potrzebie zaradzenia problemom humanitarnym społeczeństwa 
irackiego; podkreśla konieczność prowadzenia przez władze irackie i pracujący na 
miejscu personel międzynarodowy skoordynowanych działań w celu udzielenia pomocy 
najsłabszym grupom społecznym, w tym uchodźcom i przesiedleńcom;

9. z zadowoleniem przyjmuje poprawę sprawności operacyjnej irackich sił bezpieczeństwa, 
które zdołały osiągnąć najniższy od 2003 r. poziom przemocy i niepewności; uważa 
jednak za sprawę pierwszoplanową wprowadzenie nowych ram prawnych, które wyraźnie 
określą obowiązki i zakres uprawnień sił bezpieczeństwa; uważa, że Rada 
Reprezentantów musi spełnić swoją rolę w tworzeniu nowego prawodawstwa 
i sprawować demokratyczną kontrolę;

Zaangażowanie polityczne UE w transformację Iraku
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10. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie 
i współpracy między Unią Europejską a Republiką Iraku, w której po raz pierwszy 
ustanawia się stosunki umowne między obiema stronami; oczekuje, że umowa ta będzie 
impulsem do zaangażowania politycznego na najwyższym szczeblu Unii Europejskiej 
poprzez regularne i bezpośrednie kontakty z najwyższymi władzami Iraku;

11. przypomina w związku z tym, że obecność Unii Europejskiej na miejscu pozostaje 
ograniczona ze względu na warunki bezpieczeństwa; wzywa jednak do dyplomatycznego 
wsparcia jej obecności poprzez niezwłoczne powołanie szefa misji, który będzie 
dysponował zasobami ludzkimi i materialnymi odpowiadającymi ambitnym zamiarom 
odegrania przez Unię Europejską ważnej roli w procesie przemian demokratycznych 
w Iraku;

12. podkreśla, że polityczne i handlowe postanowienia umowy otwierają drogę do 
rozszerzenia regularnego dialogu politycznego w kwestiach dwustronnych, regionalnych 
i ogólnoświatowych, mając jednocześnie na celu poprawę warunków wymiany handlowej 
między Irakiem a UE oraz wspierając starania tego kraju w zakresie rozwoju 
i kluczowych reform wprowadzanych przez Irak z myślą o ułatwieniu integracji tego kraju 
z gospodarką światową;

13. nalega, by dialog polityczny między UE a władzami irackimi w pierwszej kolejności objął 
kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności 
obywatelskich i jednostki, umocnienie instytucji demokratycznych, praworządność 
i dobre sprawowanie władzy;

14. uważa, że UE powinna zachęcać do pojednania narodowego Irakijczyków w ramach 
wszechstronnego dialogu politycznego; wzywa rząd Iraku do rozwiązania problemów 
związanych z prawami człowieka w szczególności za pomocą dodatkowych środków, 
których celem jest wspieranie prac niezależnej wysokiej komisji praw człowieka, a także 
do priorytetowego traktowania walki z bezkarnością oraz reformy prawa i sądownictwa; 

15. wzywa do poświęcenia szczególnej uwagi prawom kobiet, a także ich udziałowi 
w procesie odbudowy po zakończeniu konfliktu oraz w życiu politycznym 
i gospodarczym na najwyższym szczeblu; zachęca władze irackie do podjęcia 
niezbędnych środków służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego 
uczestniczącego w procesie politycznym oraz do wspierania niezależnych, 
pluralistycznych i profesjonalnych mediów; 

16. z zadowoleniem przyjmuje wspólny dokument strategiczny Komisji Europejskiej (2011-
2013), który oznacza przejście do wieloletniego planowania współpracy UE na rzecz 
rozwoju w uzgodnieniu z władzami irackimi i we współpracy z innymi 
międzynarodowymi podmiotami (Bank Światowy, ONZ) działającymi na miejscu; 
stwierdza, że to nowe podejście jest zgodne z głównymi wytycznymi zawartymi 
w zaleceniu z dnia 13 marca 2008 r. skierowanym do Rady; 

17. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wyniki misji EUJUST LEX i przeprowadzenie po 
raz pierwszy projektów pilotażowych w Iraku skoordynowanych z projektem 
realizowanym obecnie przez Komisję Europejską; wzywa do wykorzystania po 
zakończeniu misji całego zdobytego dzięki niej doświadczenia, wykorzystując 
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jednocześnie wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony oraz instrumenty Wspólnoty, aby 
UE kontynuowała udzielanie na miejscu wsparcia w zakresie wzmocnienia policji 
i systemu karnego w Iraku;

18. wspiera Irak w jego wysiłkach na rzecz normalizacji stosunków z krajami sąsiednimi, 
a mianowicie Iranem, Syrią, Arabią Saudyjską i Turcją, bez uszczerbku dla innych 
ważnych kwestii;  

19.  ponawia wezwanie do zapewnienia przejrzystości i skuteczności pomocy UE dla Iraku, 
przy czym należy dopilnować, by dostarczono kompletnych, regularnych i przejrzystych 
informacji o rzeczywistym wydatkowaniu i wdrażaniu pomocy UE, w szczególności 
funduszy przekazywanych przez IRFFI, w ramach którego Unia Europejska udziela 
największej pomocy;

20.  przyjmuje do wiadomości, że zaplanowane w ramach współpracy działania UE 
w zakresie rozwoju społecznego mają na celu zwalczanie ubóstwa, zaspokojenie 
podstawowych potrzeb pod względem zdrowia, edukacji i zatrudnienia oraz 
propagowanie podstawowych wolności wszystkich osób, w tym najsłabszych grup 
społecznych, uchodźców, przesiedleńców i wszystkich mniejszości religijnych; nalega, by 
prowadzenie tych działań stanowiło część procesu zwiększania potencjału i umacniania 
instytucji, z uwzględnieniem zasad integracji społecznej, przejrzystości i dobrego 
sprawowania władzy; 

21. przypomina o swoim zaangażowaniu na rzecz rozwoju demokracji parlamentarnej 
i swojej inicjatywie – w ramach budżetu na 2008 r. – na rzecz wspierania rozwoju 
demokracji w ramach współpracy z parlamentami krajów trzecich; ponawia gotowość do 
aktywnego wspierania irackiej Rady Reprezentantów poprzez proponowanie inicjatyw 
mających na celu wzmocnienie zdolności wyłonionych w wyborach irackich 
reprezentantów do pełnienia ich konstytucyjnej roli i poprzez przekazywanie doświadczeń 
w zakresie skutecznego administrowania i szkolenia personelu;

*
* *

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Europejskiej, przewodniczącemu Komisji Europejskiej, 
wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, przewodniczącym 
parlamentów państw członkowskich oraz rządowi i Radzie Reprezentantów Republiki 
Iraku.


