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Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul Irakului și relațiile cu Uniunea 
Europeană

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Irakul, inclusiv cea din 13 martie 
2008 privind rolul Uniunii Europene în Irak1 și cea din 25 noiembrie 2010 referitoare 
la pedeapsa cu moartea (mai ales cazul lui Tarik Aziz) și atacurile împotriva 
comunităților creștine2, 

– având în vedere concluziile Consiliului Uniunii Europene din 22 noiembrie 2010,

– având în vedere documentul strategic comun pentru Irak(2011-2013) al Comisiei 
Europene, 

– având în vedere comunicarea Comisiei „Recomandări în vederea unei angajări 
europene reînnoite în problema Irakului”, din 7 iunie 20063,

– având în vedere Pactul internațional pentru Irak, adoptat la Sharm el-Sheik (Egipt), la 
3 mai 2007,

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU (CSNU) nr. 1956 (2010), 
nr.1957 (2010) și nr.  1958 (2010) din 15 decembrie 2010,  

– având în vedere acțiunea comună 2005/190/PESC a Consiliului din 7 martie 2005 
referitoare la Misiunea integrată privind statul de drept în Irak a Uniunii Europene, 
EUJUST LEX4, adoptată în cadrul Politicii europene de securitate și apărare (PESA), 
precum și acțiunile comune ulterioare de modificare și prelungire a mandatului 
misiunii; 

– având în vedere Strategia europeană de securitate intitulată „O Europă sigură într-o 
lume mai bună”, din 12 decembrie 2003, 

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea, din 22 noiembrie 2005,

– având în vedere rezoluția sa privind situația femeilor în conflictele armate și rolul lor 
în reconstrucția și procesul democratic în țările aflate în perioade de post-conflict5, 

– având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 1325 (2000) din 31 
octombrie 2000 privind femeile, pacea și securitatea, 

                                               
1 JO C 66 E, 29.3.2009, p. 75.
2 Texte adoptate P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006)0283.
4 JO L 62, 9.3.2005, p. 37.
5 JO C 298 E, 08.12.2006, p. 287.
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– având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva privind protecția civililor pe 
timp de război din 12 august 1949, precum și protocoalele adiționale I și II, fiind 
îngrijorat de actele de violență comise împotriva personalului din agențiile umanitare, 
și de acordare de îngrijiri medicale, a membrilor ordinelor religioase în timpul 
exercitării atribuțiilor lor,  

– având în vedere declarația sa scrisă din 6 octombrie 2010 privind tabăra Ashraf, 

– având în vedere rezoluția sa din 20 ianuarie 2011 privind situația creștinilor în 
contextul libertății religioase1, 

– având în vedere articolul 110 alineatul 4 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, din 2005, Republica Irak a organizat trei alegeri multipartite, a adoptat o 
constituție prin referendum, a pus bazele unui stat federal și s-a lansat hotărât pe calea 
construirii de instituții democratice, de reconstrucție și de normalizare;

B. având în vedere acordul din 21 decembrie între toate forțele politice irakiene în vederea 
formării unui guvern de uniune națională care să corespundă voinței exprimate de 
cetățenii irakieni la alegerile din 7 martie 2010, 

C. întrucât, în pofida unei îmbunătățiri semnificative a situației de securitate, irakienii 
continuă să fie victime ale atentatelor teroriste și ale violențelor sectare și religioase;

D. întrucât, în anul 2003, în Irak trăiau 800 000 de cetățeni irakieni creștini (caldeeni, siriaci 
și alte minorități creștine), întrucât aceștia constituie o populație veche, autohtonă aceștia 
care se confruntă acum cu persecuțiile și exilul; întrucât sute de mii de creștini au fugit din 
calea violențelor a căror țintă continuă să fie, fie părăsindu-și țara, fie fiind strămutați în 
interiorul granițelor;

E. întrucât forțele de securitate iraniene vor juca un rol crucial odată ce forțele militare ale 
USA își vor încheia procesul de retragere din Irak, prevăzut pentru 2011;

F. întrucât țările vecine trebuie să se abțină de la orice fel de ingerință în afacerile interne 
irakiene și să îi respecte independența, suveranitate și integritatea teritorială;

G. întrucât, până în momentul de față, conform datelor Biroului  Înaltului Comisar ONU 
pentru refugiați, peste 1 500 000 de irakieni au fost strămutați, dintre aceștia 500 000 nu 
au niciun fel de adăpost, iar numărul refugiaților în țările vecine, Siria și Iordania mai ales, 
se ridică la 230 000;

H. întrucât Kurdistanul irakian este o parte a Irakului relativ pașnică și stabilă, în care nivelul 
cooperării internaționale pentru dezvoltare și al investițiilor private este în creștere;

I. întrucât, în calitate de actor mondial, Uniunea Europeană ar trebui să-și asume partea sa 
de responsabilitate în construirea unui stat irakian nou, democratic și întrucât politica 
Uniunii privind Irakul ar trebui să reflecte contextul mai larg al parteneriatului strategic cu 

                                               
1 Texte adoptate P7_TA-PROV(2011)0021.
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regiunea mediteraneană și cu Orientul Mijlociu

J. întrucât provocările majore în reconstrucția și normalizarea țării sunt de natură 
instituțională și socială, de exemplu construcția capacităților instituționale și 
administrative și consolidarea statului de drept, aplicarea legii și respectul pentru 
drepturile omului;

K. întrucât UE trebuie să își adapteze utilizarea resurselor în funcție de provocările interne, 
regionale și umanitare specifice, cu care se confruntă Irakul și întrucât eficacitatea, 
transparența și vizibilitatea sunt condiții esențiale ale unui rol mai important al Uniunii în 
Irak;

L. întrucât încheierea acordului de parteneriat și cooperare îi conferă UE un nou cadru 
contractual pentru dezvoltarea relațiilor politice și economice pe termen lung cu Irakul;

M. întrucât prezența Uniunii Europene la fața locului rămâne limitată și insuficientă 
comparativ cu ambițiile declarate de a juca un rol mai semnificativ în asistarea 
autorităților irakiene în cadrul procesului de reconstrucție, de stabilizare și de normalizare;

N. întrucât, începând cu 2003, UE și statele sale membre au contribuit la direcționarea a peste 
1 miliard de euro destinat ajutorului, în special prin intermediul Fondului internațional 
pentru reconstrucția Irakului  (International Reconstruction Fund Facility for Irak, IRFFI) 
și întrucât Uniunea a participat în mod direct la îmbunătățirea situației statului de drept în 
această țară din 2005, prin misiunea PESA EUJUST LEX; întrucât mandatul misiunii 
EUJUST LEX a fost prelungit până la 30 iunie 2012; 

O. întrucât Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1936 (2010) a prelungit mandatul 
misiunii ONU în Irak până la 31 iulie 2011;

P. întrucât Parlamentul European este hotărât să stabilească relații mai strânse cu Consiliul 
irakian al reprezentanților, mai ales sub forma relațiilor oficiale,

– Situația politică din Irak 

1. salută acordul politic la care au ajuns liderii politici irakieni în privința creării unui guvern 
de uniune națională care să reprezinte diversitatea politică, religioasă și etnică a societății 
irakiene, și să reflecte voința sa politică, astfel cum a fost ea exprimată la alegerile 
generale din 7 martie 2010; 

2. încurajează forțele politice irakiene să-și mențină, într-un spirit de responsabilitate și de 
dialog, angajarea în reconstrucția și normalizarea statului irakian federal, democratic, 
pluralist, bazat pe principiul statului de drept și al respectării drepturilor omului; 

3. salută, în această privință, adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluțiilor 
1956, 1957 și 1958 la 15 decembrie 2010 referitoare la Fondul de dezvoltare pentru Irak, 
dezarmare și neproliferare, respectiv, la programul petrol-pentru-hrană;  consideră că prin 
ridicarea unor restricții de la Capitolul VII al Cartei Națiunilor Unite, aceste rezoluții 
marchează o etapă decisivă în revenirea Irakului la statutul internațional de care se bucura 
înainte de 1990;
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4. subliniază că, din 1990  mai rămân încă patru domenii vizate de rezoluțiile adoptate în 
temeiul Capitolului VII (comisia pentru sancțiuni, persoane dispărute, granițele Irakului 
cu Kuweitul, compensările); îndeamnă autoritățile irakiene să coopereze constructiv în 
continuare în vederea îndeplinirii ultimelor obligații și a încheierii procesului de 
restaurarea a suveranității irakiene;  

5. salută rolul jucat de Misiunea de asistență pentru Irak a Națiunilor Unite (UNAMI) în 
furnizarea de asistență tehnică și sprijin pentru poporul și autoritățile irakiene, mai ales în 
ceea ce privește reconcilierea națională, consolidarea instituțiilor democratice, dezvoltarea 
și sprijinul pentru populația civilă, îndeosebi pentru grupurile cele mai vulnerabile;  
apreciază superlativ angajarea  demonstrată de tot personalul agențiilor internaționale care 
lucrează în Irak în condiții de securitate dificile;

6. rămâne profund îngrijorat de persistența actelor de violență comise împotriva populației 
civile, a grupurilor vulnerabile și a comunităților religioase, inclusiv a minorităților 
creștine; invită autoritățile irakiene să depună eforturi mai susținute pentru îmbunătăți 
securitatea și ordinea publică și pentru a combate terorismul și violența sectară pe întreg 
teritoriul;  

7. invită autoritățile irakiene să-și intensifice și mai mult eforturile pentru protecția 
minorităților creștine și a altor minorități vulnerabile, să garanteze fiecărui cetățean 
irakian dreptul de a-și practica credința în deplină libertate și securitate, să adopte măsuri 
mai ferme împotriva violențelor interetnice și să facă tot posibilul să aducă infractorii în 
justiție, în conformitate cu principiul statului de drept și al normelor internaționale; 

8. atrage atenția asupra remedierii de urgență a problemelor umanitare cu care se confruntă 
statul irakian; insistă asupra necesității de a asigura o acțiune coordonată între autoritățile 
irakiene și organizațiile de ajutor internaționale care lucrează în Irak pentru a putea asista 
grupurile vulnerabile, inclusiv refugiații și persoanele strămutate; 

9. salută progresele realizate de forțele de securitate irakiene care au redus violențele și 
amenințările la adresa securității la cela mai reduse niveluri din 2003;   consideră, cu toate 
acestea, că este prioritară stabilirea unui cadru legal nou, care să delimiteze clar 
responsabilitățile și mandatul forțelor de securitate; este de opinie că Consiliul 
Reprezentanților trebuie să joace un rol corespunzător în formularea unei noi legislații și 
să își exercite controlul democratic;

– Implicarea politică a UE în tranziția irakiană

10. salută încheierea negocierilor privind acordul de parteneriat și cooperarea între UE și 
Republica Irak, acord care instituie pentru prima dată relații contractuale între cele două 
părți; se așteaptă ca acest acord să ofere un nou impuls pentru implicarea politică a 
Uniunii la cel mai înalt nivel, prin intermediul contactelor regulate și directe cu cele mai 
înalte autorități irakiene;

11. reamintește, în acest sens, că prezența UE la fața locului rămâne limitată din motive de 
securitate; solicită cu toate acestea, consolidarea prezenței diplomatice a UE prin numirea 
unui șef de misiune în cel mai scurt timp posibil care să dispună de resursele umane și 
materiale  proporționale cu ambiția declarată a UE de a juca un rol important în tranziția 
Irakului către democrație;
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12. subliniază că dimensiunile politice și comerciale ale  acestui acord oferă bazele unei 
consolidări a dialogului politic regulat în chestiunile de relevanță bilaterală, regională și 
globală, încercând totodată să îmbunătățească aranjamentele comerciale dintre Irak și UE 
prin susținerea eforturilor de dezvoltare și de reformă în scopul integrării mai ușoare a 
Irakului în economia mondială; 

13. insistă ca, în cadrul dialogului dintre UE și autoritățile irakiene, să se acorde prioritate 
aspectelor privind drepturile omului și libertățile fundamentale civice sau individuale, 
consolidarea instituțiilor democratice, a statului de drept și a bunei guvernări; 

14. consideră că UE trebuie să încurajeze reconcilierea națională a irakienilor în cadrul unui 
dialog politic care să includă toate grupurile; îndeamnă guvernul Irakian să se ocupe de 
chestiunile legate de drepturile omului, mai ales prin adoptarea de măsuri suplimentare 
vizând sprijinirea activităților Înaltei comisii independente pentru drepturile omului și să 
acorde prioritate combaterii impunității și reformei legislative și a sistemului judiciar; 

15. solicită acordarea unei atenții deosebite drepturilor femeilor și a participării acestora la 
procesul de reconstrucție post-conflict și la viața politică și economică la cele mai înalte 
niveluri; îndeamnă autoritățile irakiene să adopte măsurile necesare în vederea dezvoltării 
societății civile care poate participa activ la procesul politic, precum și să promoveze 
mijloacele media independente, pluraliste și profesionale; 

16. salută Documentul de strategie comun (2011-2012) al Comisiei Europene care marchează 
tranziția la programarea multianuală a cooperării pentru dezvoltare a UE, pe baza 
consultărilor cu autoritățile irakiene și a coordonării cu alți actori internaționali activi în 
Irak (Banca Mondială, ONU); consideră că această abordare nouă corespunde 
principalelor orientări formulate în recomandarea sa din 13 martie 2008 adresată 
Consiliului; 

17. salută rezultatele pozitive ale misiunii EUJUST LEX și implementarea, pentru prima dată 
în Irak, a proiectelor pilot în coordonare cu proiectele desfășurate de Comisie; solicită ca 
la sfârșitul acestei misiuni, întreaga experiență dobândită să fie valorificată, utilizându-se 
atât PESA, cât și instrumentele comunitare, astfel încât UE să continue să acorde asistență 
pe teren în vederea întăririi poliției irakiene și a sistemului penal.

18. susține Irakul în eforturile sale de normalizare a relațiilor cu vecinii săi, Iran, Siria, Arabia 
Saudită și Turcia, fără să neglijeze, prin aceasta nicio altă problemă semnificativă;  

19. solicită din nou dovedirea transparenței și eficacității ajutorului Uniunii în Irak prin 
furnizarea de informații exhaustive, regulate și transparente privind furnizarea efectivă a 
sumelor destinate ajutorului și folosirea lor concretă, mai ales în ceea ce privește creditele 
disponibile prin intermediul Fondului internațional pentru reconstrucția Irakului, la care 
UE este donator principal;

20. ia act de activitățile UE de cooperare, programate în  domeniul dezvoltării sociale și 
umane care urmăresc să combată sărăcia, să îndeplinească nevoile vitale în materie de 
sănătate, educație, ocupare a unui loc de muncă și să promoveze libertățile fundamentale 
pentru toți, inclusiv pentru grupurile cele mai vulnerabile; refugiații, strămutații și toate 
minoritățile religioase; insistă ca implementarea acestor activități să se desfășoare astfel 
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încât să se consolideze capacitățile și instituțiile, respectându-se și principiile incluziunii, 
transparenței șu bunei guvernări; 

21. își reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea democrației parlamentare și reamintește 
inițiativa sa la bugetul din 2008, să furnizeze sprijin pentru instaurarea democrației în 
cooperare cu țările terțe; reiterează disponibilitatea sa totală de a susține activ Consiliul 
irakian al reprezentanților, propunând inițiative  menite să consolideze capacitatea 
reprezentanților irakieni aleși de a-și îndeplini rolul lor constituțional și de a promova 
transferul de experiență în materie de administrare eficientă și de formare a personalului; 

*
* *

22. însărcinează Președintele să transmită prezenta rezoluție Președintelui Consiliului 
European, Președintelui Comisiei Europene, Înaltului Reprezentant /Vicepreședinte al 
Comisiei Europene, președinților parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și 
Consiliului reprezentanților din Irak. 


