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Resolução do Parlamento Europeu sobre o futuro do Iraque e as relações com a União 
Europeia 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre o Iraque, nomeadamente a de 13 de 
Março de 2008, sobre o papel da União Europeia no Iraque1, e a de 25 de Novembro de 
2010, sobre a pena de morte (incluindo o caso de Tariq Aziz) e os ataques contra as 
comunidades cristãs2,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho da União Europeia de 22 de Novembro de 
2010,

– Tendo em conta o documento estratégico conjunto para o Iraque (2011-2013) da 
Comissão Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de Junho de 20063, intitulada 
“Recomendações para um Compromisso Renovado da União Europeia perante o Iraque”,

– Tendo em conta o Pacto Internacional para o Iraque, lançado em Charm el-Cheik, no 
Egipto, em 3 de Maio de 2007,

– Tendo em conta as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) n.º 
1956 (2010), n.º 1957 (2010) e n.º 1958 (2010), de 15 de Dezembro de 2010, 

– Tendo em conta a Acção Comum 2005/190/PESC do Conselho, de 7 de Março de 2005, 
relativa à Missão Integrada da União Europeia para o Estado de Direito no Iraque,  
EUJUST LEX4, adoptada ao abrigo da Política Europeia de Segurança e de Defesa 
(PESD), e as ulteriores acções comuns que a modificaram e alargaram o mandato da 
missão, 

– Tendo em conta a Estratégia Europeia de Segurança subordinada ao tema “Uma Europa 
Segura num Mundo Melhor”, de 12 de Dezembro de 2003,

– Tendo em conta o Consenso Europeu para o Desenvolvimento, de 22 de Novembro 
de 2005,

– Tendo em conta a sua resolução, de 1 de Junho de 2006, sobre a situação das mulheres 
nos conflitos armados e o seu papel na reconstrução e no processo democrático nos países 

                                               
1 JO C 66 E de 29.3.2009, p. 75.
2 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2010) 0448.
3 COM (2006) 0283.
4 JO L 62 de 9.3.2005, p. 37.
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em situação de pós-conflito1,

– Tendo em conta a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1325 
(2000), adoptada em 31 de Outubro de 2000, sobre  “mulheres, paz e segurança”,

– Tendo em conta a Quarta Convenção de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, relativa à 
protecção das pessoas civis em tempo de guerra, bem como os respectivos Primeiro e 
Segundo Protocolos Adicionais, e particularmente preocupado face à violência de que é 
vítima o pessoal humanitário, sanitário e religioso no exercício das suas funções, 

– Tendo em conta a sua declaração escrita, de 6 de Outubro de 2010, sobre o campo de 
Ashraf, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de Janeiro de 2011, sobre a situação dos cristãos 
no contexto da liberdade de religião2, 

– Tendo em conta o n.º 4 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que, desde 2005, a República do Iraque organizou três eleições 
multipartidárias, adoptou uma Constituição por referendo, criou os fundamentos de um 
Estado federal e se tem empenhado resolutamente num processo de edificação de 
instituições democráticas, de reconstrução e de normalização,

B. Considerando o acordo celebrado em 21 de Dezembro de 2010 entre todas as forças 
políticas iraquianas visando formar um governo de parceria nacional que responda às 
aspirações expressas pelos cidadãos iraquianos aquando das eleições de 7 de Março de 
2010, 

C. Considerando que, mau grado uma melhoria substancial da situação de segurança, os 
Iraquianos continuam a ser vítimas de atentados terroristas e de violência sectária e 
religiosa, 

D. Considerando que, em 2003, viviam no Iraque 800 000 cidadãos iraquianos cristãos 
(caldeus, sírios e de outras minorias cristãs) e que esses cidadãos constituem uma 
população autóctone antiga, actualmente muito exposta às perseguições e ao exílio; que 
centenas de milhares de cristãos fugiram à violência de que continuam a ser alvo, 
abandonando o seu país ou sendo deslocados no interior das fronteiras,

E. Considerando que as forças de segurança iraquianas são chamadas a desempenhar um 
papel crucial na perspectiva da retirada completa das tropas americanas do Iraque, 
prevista para 2011,

F. Considerando que é necessário que os países vizinhos se abstenham de toda e qualquer 
ingerência nos assuntos internos do Iraque e respeitem a sua independência, soberania e 
integridade territorial,

G. Considerando que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 
                                               
1 JO C 298 E de 08.12.2006, p. 287.
2 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2011) 0021.
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o número de cidadãos iraquianos até à data deslocados no interior do país é superior a 
1 500 000, dos quais 500 000 não têm abrigo, e que o número de refugiados nos países 
vizinhos, sobretudo na Síria e na Jordânia, se eleva actualmente a 230 000,

H. Considerando que o Curdistão iraquiano é uma região do Iraque onde se encontra 
assegurado um certo nível de paz e de estabilidade e se regista um incremento da 
cooperação internacional para o desenvolvimento e do investimento privado,

I. Considerando que a União Europeia, na sua qualidade de actor a nível mundial, deveria 
assumir as suas responsabilidades com vista à construção de um novo Iraque 
democrático;  que a política da União no que respeita ao Iraque deveria ser encarada no 
contexto mais amplo da parceria estratégica da União com o Mediterrâneo e o Médio 
Oriente,

J. Considerando que os desafios cruciais da reconstrução e da normalização se situam no 
campo institucional e social, nomeadamente, a criação de capacidades institucionais e 
administrativas e a consolidação do Estado de direito, a aplicação da lei e o respeito dos 
direitos humanos,

K. Considerando que é necessário que a UE proceda a uma adaptação do uso dos seus 
recursos em função dos desafios específicos com os quais o Iraque se vê confrontado no 
plano interno, regional e humanitário e que a eficácia, a transparência e a visibilidade são 
condições essenciais para um papel acrescido da União no Iraque,

L. Considerando que a conclusão do acordo de parceria e de cooperação confere à UE um 
novo quadro contratual para desenvolver relações políticas e económicas a longo prazo 
com o Iraque,

M. Considerando que a representação da União Europeia in loco é limitada e insuficiente 
face às ambições proclamadas de desempenhar um papel mais importante no 
acompanhamento das autoridades iraquianas no quadro do processo de reconstrução, de 
estabilização e de normalização,

N. Considerando que a assistência prestada pela UE e pelos seus Estados-Membros ao 
Iraque, desde 2003, se eleva a um montante superior a 1 000 000 EUR (assistência 
prestada, nomeadamente, através do Fundo Internacional para a Reconstrução do Iraque 
(FIRI)) e que a UE tem participado directamente na melhoria da situação do Estado de 
direito no país desde 2005, através da sua missão PESD EUJUST LEX; que o mandato da 
missão EUJUST LEX foi prorrogado até 30 de Junho de 2012, 

O. Considerando a resolução n.º 1936 (2010) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
que prolonga o mandato da missão das Nações Unidas no Iraque até 31 de Julho de 2011,

P. Considerando que o Parlamento Europeu está determinado a aprofundar as suas relações 
com o Conselho de Representantes iraquiano, nomeadamente através de relações oficiais,
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– Situação política no Iraque 

1. Congratula-se com o acordo político logrado pelos dirigentes iraquianos com vista à 
formação de um governo de parceria nacional representativo da diversidade política, 
religiosa e étnica da sociedade iraquiana e em conformidade com a sua vontade expressa 
aquando das eleições legislativas de 7 de Março de 2010; 

2. Encoraja as forças políticas iraquianas a prosseguirem, num espírito de responsabilidade 
e de diálogo, o seu empenho na reconstrução e normalização de um Estado iraquiano 
federal, democrático, pluralista, assente no Estado de direito e no respeito dos direitos 
humanos; 

3. Regozija-se, neste contexto, com a adopção, em 15 de Dezembro de 2010, pelo Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, das resoluções n.ºs 1956, 1957, 1958, relativas, 
respectivamente, ao fundo de desenvolvimento para o Iraque, ao desarmamento e à não-
proliferação e ao “programa petróleo por alimentos”, resoluções essas que, ao levantarem 
certas restrições adoptadas a título do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, marcam 
uma etapa decisiva na recuperação, pelo Iraque, da posição internacional que ocupava 
antes de 1990;

4. Recorda que, desde 1990, são quatro os domínios visados por resoluções a título do 
Capítulo VII (Comité de sanções, pessoas desaparecidas, fronteiras entre o Iraque e o 
Koweit e compensações); exorta as autoridades iraquianas a manterem uma cooperação 
construtiva no intuito de cumprirem as suas últimas obrigações e de lograrem a plena 
restauração da soberania iraquiana;  

5. Congratula-se com o papel fundamental desempenhado pela Missão de Assistência das 
Nações Unidas para o Iraque (UNAMI) na prestação de assistência técnica e de apoio à 
população e às autoridades iraquianas, nomeadamente em matéria de reconciliação 
nacional, de reforço das instituições democráticas, de desenvolvimento e de ajuda à 
população civil, designadamente aos grupos mais vulneráveis; presta homenagem à 
dedicação de todo o pessoal internacional operante no terreno em difíceis condições de 
segurança;

6. Reitera a sua extrema preocupação face à persistência de actos de violência que têm 
como alvo a população civil, grupos vulneráveis e comunidades religiosas, entre as quais 
figuram minorias cristãs; convida as autoridades iraquianas a desenvolverem esforços 
acrescidos tendentes a reforçar a segurança e a ordem pública, bem como a combater o 
terrorismo e a violência sectária em todo o território;  

7. Exorta as autoridades iraquianas a intensificarem resolutamente os seus esforços de 
protecção das minorias cristãs e de outras minorias vulneráveis, a garantirem a todos os 
cidadãos iraquianos o direito de praticarem a sua fé em liberdade e segurança, a tomarem 
medidas mais firmes contra a violência inter-étnica e a fazerem tudo quanto estiver ao seu 
alcance para levar a tribunal os autores de tais crimes, em conformidade com os 
princípios do Estado de direito e as normas internacionais;

8. Recorda a urgência de remediar os problemas humanitários enfrentados pelo povo 
iraquiano; insiste na necessidade de prosseguir uma acção coordenada entre as 
autoridades iraquianas e as organizações de ajuda internacional operantes no terreno, de 
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molde a prestar assistência aos grupos vulneráveis, incluindo os refugiados e as pessoas 
deslocadas;

9. Regozija-se com a melhoria operacional das forças de segurança iraquianas, que 
conseguiram diminuir a violência e a insegurança para o seu mais baixo nível desde 
2003; considera, contudo, prioritária a criação de um novo quadro jurídico que delimite 
claramente as responsabilidades e o mandato das forças de segurança; sustenta que o 
Conselho dos Representantes deve desempenhar o seu papel na formulação de uma nova 
legislação e exercer o seu controlo democrático;

– Envolvimento político da UE no processo de transição iraquiano

10. Acolhe com júbilo a conclusão das negociações do acordo de parceria e de cooperação 
entre a UE e a República do Iraque, que institui as primeiras relações contratuais entre as 
duas Partes; espera que esse acordo impulsione um envolvimento político ao mais alto 
nível da União mediante contactos regulares e directos com as mais altas autoridades 
iraquianas;

11. Recorda, a este propósito, que a presença da UE in loco é restrita devido às condições de 
segurança observadas; solicita, todavia, uma melhoria diplomática dessa presença graças 
à nomeação, a breve trecho, de um chefe de missão, que disponha de recursos humanos e 
materiais correspondentes às ambições expressas pela UE no sentido de desempenhar um 
importante papel na transição do Iraque para a democracia;

12. Realça que este acordo, nas suas duas vertentes, política e comercial, abre caminho ao 
reforço do diálogo político regular sobre as questões bilaterais, regionais e mundiais, 
visando melhorar os regimes de trocas entre o Iraque e a UE e propiciando um apoio aos 
esforços de desenvolvimento e de reformas realizados pelo Iraque, a fim de facilitar a 
integração deste país na economia mundial;

13. Insiste em que o diálogo político entre a UE e as autoridades iraquianas incida 
prioritariamente nas questões respeitantes ao respeito dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais públicas e individuais, no reforço das instituições democráticas, 
no Estado de direito e na boa governação;

14. Entende que a UE deve encorajar à reconciliação nacional dos Iraquianos no quadro de 
um diálogo político abrangente; insta o governo iraquiano a debruçar-se sobre as 
preocupações associadas aos direitos humanos, nomeadamente mercê de medidas 
suplementares destinadas a apoiar o trabalho da alta comissão independente dos direitos 
do Homem, e a atribuir prioridade à luta contra a impunidade e à reforma do direito e do 
sistema judiciário; 

15. Solicita que seja votada particular atenção aos direitos das mulheres e à sua participação 
no processo de reconstrução pós-conflito, bem como na vida política e económica ao 
mais alto nível; incita as autoridades iraquianas a tomarem as medidas necessárias ao 
desenvolvimento de uma sociedade civil que participe no processo político e a 
promoverem meios de comunicação social independentes, pluralistas e profissionais; 
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16. Acolhe com satisfação o documento estratégico conjunto (2011-2013) da Comissão 
Europeia, que assinala a passagem para uma programação plurianual da política de 
cooperação para o desenvolvimento da UE, concertada com as autoridades iraquianas e 
coordenada com outros actores internacionais (Banco Mundial, Nações Unidas) actuantes 
in situ; constata que esta nova abordagem responde às principais orientações contidas na 
sua recomendação ao Conselho, de 13 de Março de 2008; 

17. Congratula-se com o balanço positivo da missão EUJUST LEX e com a realização, pela 
primeira vez, de projectos-piloto no Iraque, em coordenação com o projecto em curso da 
Comissão Europeia; solicita que, no final desta missão, seja tirado partido de toda a 
experiência adquirida, utilizando, simultaneamente, a PESD e os instrumentos 
comunitários, a fim de que a UE prossiga a prestação de assistência no terreno em termos 
de reforço da polícia e do sistema penal iraquianos;

18. Apoia os esforços de normalização envidados pelo Iraque no atinente às suas relações 
com os países vizinhos, o Irão, a Síria, a Arábia Saudita e a Turquia, sem prejuízo de 
qualquer outra questão importante;  

19. Reitera o seu pedido de transparência e de eficácia da ajuda da União ao Iraque, devendo, 
para o efeito, ser assegurada a prestação de informações exaustivas, regulares e 
transparentes sobre a disponibilização efectiva e a execução da ajuda da União, 
nomeadamente no tocante às dotações que transitam para o Fundo Internacional para a 
reconstrução do Iraque, de que a UE é o principal doador;

20. Regista que as actividades de cooperação programadas em matéria de desenvolvimento 
social e humano da UE visam o combate à pobreza, a satisfação das necessidades vitais 
em matéria de saúde, de educação e de emprego, bem como a promoção das liberdades 
fundamentais para todos, incluindo os grupos mais vulneráveis, os refugiados, as pessoas 
deslocadas e todas as minorias religiosas; salienta que a condução dessas actividades 
deve inscrever-se no quadro de um reforço das capacidades e das instituições, tendo em 
conta os princípios da inclusão, da transparência e da boa governação; 

21. Recorda o seu empenho em prol do desenvolvimento da democracia parlamentar e a sua 
iniciativa, contemplada no orçamento de 2008, de apoio à instituição da democracia com 
os parlamentos dos países terceiros; reitera a sua total disposição para apoiar activamente 
o Conselho de Representantes iraquiano, propondo iniciativas que tenham por objectivo o 
reforço da capacidade dos representantes iraquianos eleitos, por forma a que cumpram o 
seu papel constitucional, bem como a transferência de experiência em matéria de 
administração eficiente e de formação do pessoal;

*
* *

22. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Presidente do Conselho 
Europeu, ao Presidente da Comissão Europeia, à Alta Representante/Vice-Presidente da 
Comissão Europeia, aos Presidentes dos Parlamentos dos Estados-Membros, bem como 
ao Governo e ao Conselho de Representantes da República do Iraque. 


