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Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Iraku a jeho vzťahoch s Európskou 
úniou

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku, najmä z 13. marca 2008 
o úlohe Európskej únie v Iraku1 a z 25. novembra 2010 o treste smrti (najmä prípade 
Tárika Azíza) a útokoch proti kresťanským komunitám2,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 22. novembra 2010,

– so zreteľom na strategický dokument Európskej komisie o Iraku (2011–2013),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2006 s názvom Odporúčania pre 
obnovenú angažovanosť Európskej únie v Iraku3,

– so zreteľom na medzinárodnú dohodu s Irakom uzavretú 3. mája 2007 v Šarm al-
Šajchu v Egypte,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1956 (2010), č. 1957 (2010) 
a č. 1958 (2010) z 15. decembra 2010, 

– so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/190/SZBP zo 7. marca 2005 o integrovanej 
misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku EUJUST LEX4 prijatú v rámci 
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), a následné jednotné akcie, 
ktorými sa mení, dopĺňa a rozširuje mandát misie, 

– so zreteľom na európsku bezpečnostnú stratégiu s názvom Bezpečná Európa v lepšom 
svete z 12. decembra 2003,

– so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji podpísaný 22. novembra 2005,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o postavení žien v ozbrojených 
konfliktoch a ich úlohe pri obnove a demokratickom procese v krajinách po skončení 
konfliktu5,

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) z 31. októbra 2000 
o úlohe žien počas konfliktov, o mieri a o bezpečnosti,

– so zreteľom na IV. ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 66 E, 29.3.2009, s. 75.
2 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006)0283.
4 Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 37.
5 Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
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z 12. augusta 1949, ako aj na jeho dodatkové protokoly I a II, a osobitne znepokojený 
násilím, ktorého obeťami sú humanitárni pracovníci, zdravotníci a duchovní pri 
výkone svojich povolaní, 

– so zreteľom na svoje písomné vyhlásenie z 6. októbra 2010 o tábore Ašraf, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. januára 2011 o situácii kresťanov, pokiaľ ide 
o slobodu náboženského vyznania1,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od roku 2005 Iracká republika zorganizovala troje voľby za účasti viacerých strán, 
prijala ústavu prostredníctvom referenda, vytvorila základy pre federálny štát a dôrazne sa 
zapojila do procesu budovania demokratických inštitúcií, obnovy a normalizácie,

B. keďže 21. decembra 2010 sa dosiahla dohoda medzi irackými politickými silami s cieľom 
vytvoriť vládu národného partnerstva, ktorá zodpovedá očakávaniam vyjadreným 
irackými občanmi počas volieb dňa 7. marca 2010, 

C. keďže napriek jednoznačnému zlepšeniu bezpečnostnej situácie sa Iračania naďalej 
stávajú obeťami teroristických útokov a násilnostiam sektárskeho a náboženského 
charakteru, 

D. keďže v roku 2003 žilo v Iraku 800 000 irackých občanov–kresťanov (Chaldejcov, 
Sýrčanov a iných kresťanských menšín) a keďže predstavujú pôvodné domorodé 
obyvateľstvo, ktoré je v súčasnosti vo veľkej miere vystavené prenasledovaniu 
a vyhnanstvu; keďže státisíce kresťanov utieklo pred násilnosťami, ktorého sú neustále 
terčmi, a opúšťajú svoju krajinu alebo sú presídľovaní vo vnútrozemí,

E. keďže iracké bezpečnostné sily sú vedené k tomu, aby v súvislosti s ukončením odsunu 
amerických vojenských síl naplánovaných na rok 2011 zohrávali zásadnú úlohu, 

F. keďže je potrebné, aby sa susedné krajiny zdržali akéhokoľvek zasahovania do 
vnútorných záležitostí Iraku a rešpektovali jeho nezávislosť, zvrchovanosť a územnú 
celistvosť,

G. keďže podľa UNHCR je počet Iračanov presídlených v rámci vnútorného územia 
v súčasnosti vyšší ako 1 500 000 osôb, z ktorých je 500 000 bezdomovcov, a keďže počet 
utečencov v susedných krajinách, najmä v Sýrii a Jordánsku, je v súčasnosti 230 000,

H. keďže iracký Kurdistan je regiónom Iraku, v ktorom je zabezpečená určitá úroveň mieru 
a stability a v ktorom dochádza k zvyšovaniu medzinárodnej rozvojovej spolupráce a rastu 
súkromných investícií,

I. keďže Únia by ako globálny aktér mala niesť svoju zodpovednosť za budovanie nového 
demokratického Iraku a keďže politika Únie voči Iraku by sa mala plánovať v širšej 
súvislosti strategického partnerstva Únie so stredomorským a blízkovýchodným 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0021.
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regiónom,

J. keďže kľúčové problémy obnovy a normalizácie spočívajú v inštitucionálnom 
a sociálnom rámci, najmä vo vytváraní inštitucionálnych a administratívnych kapacít, 
v upevňovaní právneho štátu, uplatňovaní práva a dodržiavaní ľudských práv,

K. keďže EÚ by mala prispôsobiť využívanie svojich zdrojov z hľadiska osobitných 
vnútorných, regionálnych a humanitárnych problémov, ktorým Irak čelí, a keďže 
účinnosť, transparentnosť a viditeľnosť sú nevyhnutným predpokladom pre posilnenie 
úlohy EÚ v Iraku;

L. keďže uzatvorenie dohody o partnerstve a spolupráci poskytuje EÚ nový zmluvný rámec 
na rozvoj dlhodobých politických a hospodárskych vzťahov s Irakom,

M. keďže zastúpenie Európskej únie v krajine je naďalej obmedzené a nedostatočné 
vzhľadom na deklarované ambície zohrávať významnejšiu úlohu v rámci podpory 
irackých orgánov v procese obnovy, stabilizácie a normalizácie,

N. keďže Európska únia a jej členské štáty od roku 2003 poskytli Iraku pomoc vo výške viac 
ako 1 mld. EUR najmä prostredníctvom Medzinárodného fondu na obnovu Iraku 
(International Reconstruction Fund Facility for Irak – IRFFI) ) a keďže Únia sa od roku 
2005 priamo podieľa na zlepšovaní dodržiavania zásad právneho štátu v krajine 
prostredníctvom svojej misie EUJUST LEX v rámci EBOP; keďže mandát misie EUJUST 
LEX bol predĺžený do 30. júna 2012, 

O. keďže rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1936 (2010) sa predlžuje mandát misie 
OSN v Iraku do 31. júla 2011,

P. keďže Európsky parlament je rozhodnutý prehlbovať svoje vzťahy s irackým 
parlamentom, najmä prostredníctvom oficiálnych vzťahov,

Politický situácia v Iraku 

1. víta politickú dohodu, ktorú dosiahli irackí lídri s cieľom vytvoriť vládu národného 
partnerstva reprezentujúcu politickú, náboženskú a etnickú rôznorodosť irackej 
spoločnosti, ktorá rešpektuje vôľu vyjadrenú počas parlamentných volieb dňa 
7. marca 2010, 

2. podporuje iracké politické sily, aby v duchu zodpovednosti a dialógu pokračovali vo 
svojom úsilí o obnovu a normalizáciu irackého federálneho, demokratického 
a pluralitného štátu založeného na zásadách právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv; 

3. v tejto súvislosti víta, že Bezpečnostná rada OSN prijala 15. decembra 2010 rezolúcie 
č. 1956, č. 1957, č. 1958 o fonde na obnovu Iraku, o odzbrojení a nešírení zbraní 
hromadného ničenia a o programe ropy za potraviny, ktoré tým, že rušia niektoré 
obmedzenia prijaté na základe kapitoly VII Charty OSN, predstavujú rozhodujúci krok 
pre opätovné nadobudnutie medzinárodného postavenia Iraku spred roka 1990;

4. pripomína, že od roku 1990 sa rezolúcie na základe kapitoly VII zameriavajú na štyri 
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oblasti (Výbor pre sankcie, nezvestných, iracko-kuvajtské hranice, kompenzácie); vyzýva 
iracké orgány, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci s cieľom splniť svoje 
zostávajúce povinnosti a dosiahnuť obnovu irackej suverenity v plnej miere;  

5. víta významnú úlohu, ktorú zohráva Asistenčná misia OSN na pomoc Iraku (UNAMI) pri 
poskytovaní technickej pomoci a podpory irackému obyvateľstvu a orgánom, 
predovšetkým v oblasti národného zmierenia, posilňovania demokratických inštitúcií, 
rozvoja a pomoci civilnému obyvateľstvu, najmä najzraniteľnejším skupinám; vyjadruje 
uznanie zanieteniu všetkých medzinárodných zamestnancov pôsobiacich v krajine 
v ťažkých bezpečnostných podmienkach;

6. zostáva mimoriadne znepokojený nad pretrvávajúcimi násilnými činmi, ktoré sa 
zameriavajú na civilné obyvateľstvo, zraniteľné skupiny a náboženské spoločenstvá, 
najmä kresťanské menšiny; vyzýva iracké orgány, aby vyvinuli väčšie úsilie s cieľom 
posilniť bezpečnosť a verejný poriadok a bojovať proti terorizmu a sektárskym 
násilnostiam na celom území;  

7. vyzýva iracké orgány, aby znásobili svoje úsilie s cieľom chrániť kresťanské a iné 
zraniteľné menšiny, zabezpečili každému irackému občanovi právo úplne slobodne 
a v bezpečných podmienkach praktizovať svoje vierovyznanie, prijali dôraznejšie 
opatrenia proti násiliu medzi etnickými skupinami a vyvinuli maximálne úsilie s cieľom 
postaviť pred súd zločincov v súlade so zásadami právneho štátu a medzinárodnými 
štandardmi;

8. pripomína naliehavú potrebu vyriešiť humanitárne problémy, ktorým je vystavený iracký 
ľud; zdôrazňuje, že treba pokračovať v koordinovanej činnosti irackých orgánov 
a v medzinárodnej pomoci, ktorá sa poskytuje v krajine, s cieľom poskytovať pomoc 
zraniteľným skupinám vrátane utečencov a presídlencov;

9. víta zlepšenie, ktoré v operačnej oblasti dosiahli bezpečnostné sily, ktorým sa podarilo 
znížiť násilnosti a kriminalitu na najnižšiu úroveň od roku 2003; považuje preto za 
prioritné, aby sa zaviedol nový právny rámec, ktorým sa jasne vytýčia zodpovednosti 
a mandát bezpečnostných síl; domnieva sa, že iracký parlament musí zohrávať svoju 
úlohu pri formulovaní nových právnych predpisov a vykonávať demokratickú kontrolu;

Politické angažovanie sa EÚ v procese irackej obmeny

10. víta uzatvorenie rokovaní o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou 
republikou, ktorá vytvára prvotné zmluvné vzťahy medzi obidvomi zúčastnenými 
stranami; očakáva, že táto dohoda bude impulzom pre politické angažovanie sa Únie na 
najvyššej úrovni prostredníctvom pravidelných a priamych kontaktov s najvyššími 
irackými orgánmi;

11. v tejto súvislosti pripomína, že prítomnosť EÚ v krajine je naďalej obmedzená z dôvodu 
bezpečnostných podmienok; predsa ale žiada, aby došlo k diplomatickému posilneniu 
tejto prítomnosti prostredníctvom čo možno najrýchlejšieho vymenovania vedúceho misie 
a tým, že bude disponovať ľudskými zdrojmi a materiálnymi prostriedkami, ktoré 
zodpovedajú deklarovaným ambíciám EÚ zohrávať významnú úlohu v procese irackej 
obmeny;

12. zdôrazňuje, že táto dohoda prostredníctvom svojej politickej a obchodnej časti vytvára 
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základy pre posilnenie pravidelného politického dialógu o bilaterálnych, regionálnych 
a celosvetových otázkach, pričom sa zameriava na režimy výmen medzi Irakom a EÚ 
a podporuje úsilie o rozvoj a reformy, ktoré schválil Irak s cieľom uľahčiť začlenenie tejto 
krajiny do svetového hospodárstva;

13. trvá na tom, aby sa politický dialóg medzi EÚ a irackými orgánmi prioritne viedol 
o otázkach týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv a verejných a individuálnych 
základných slobôd, o posilňovaní demokratických inštitúcií, právneho štátu a dobrej 
správy vecí verejných;

14. domnieva sa, že EÚ by mala podporovať národné zmierenie Iračanov v rámci politického 
dialógu, z ktorého nebude vylúčená žiadna skupina; dôrazne žiada irackú vládu, aby 
riešila znepokojivé skutočnosti v oblasti ľudských práv, najmä prostredníctvom 
doplnkových opatrení s cieľom podporiť prácu nezávislého výboru pre ľudské práva na 
vysokej úrovni, a aby si stanovila za prioritu boj proti beztrestnosti a reformu právneho 
a justičného systému;

15. žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala právam žien a ich účasti na procese obnovy po 
ukončení konfliktu a na politickom a hospodárskom živote na najvyššej úrovni; podnecuje 
iracké orgány, aby prijali potrebné opatrenia na rozvoj občianskej spoločnosti, ktorá je 
zapojená do politického procesu, a aby podporovali nezávislé, pluralitné a profesionálne 
médiá; 

16. s uspokojením víta spoločný strategický dokument Európskej komisie na roky 2011 –
2013, ktorý ustanovuje prechod k viacročnému plánovaniu rozvojovej spolupráce EÚ na 
základe konzultácie s irackými orgánmi a koordinácie s ďalšími medzinárodnými aktérmi 
(Svetovou bankou, OSN), ktoré vykonávajú činnosť v krajine; konštatuje, že tento nový 
prístup zodpovedá hlavným usmerneniam, ktoré sú súčasťou odporúčaní Rade 
z 13. marca 2008; 

17. víta pozitívne výsledky misie EUJUST LEX a prvotné uskutočnenie pilotných projektov 
v Iraku v spolupráci s prebiehajúcimi projektmi Európskej komisie; žiada, aby sa po 
ukončení tejto misie všetky nadobudnuté skúsenosti zužitkovali prostredníctvom využitia 
EBOP, ako aj nástrojov Spoločenstva, s cieľom pokračovať v poskytovaní pomoci EÚ 
v krajine v oblasti posilňovania polície a irackého trestného systému;

18. podporuje Irak v úsilí o normalizáciu jeho vzťahov so susedmi, Iránom, Sýriou, Saudskou 
Arábiou a Tureckom bez toho, aby sa tým prehliadol akýkoľvek iný významný problém;  

19.  opätovne pripomína svoju výzvu na transparentnosť a účinnosť pomoci Únie Iraku a na 
to, aby sa dbalo na poskytovanie podrobných, pravidelných a transparentných informácií 
o skutočnom vyplácaní pomoci Únie a jej použití, najmä v súvislosti s finančnými 
prostriedkami prevádzanými prostredníctvom Medzinárodného fondu na obnovu Iraku, 
ktorého hlavným prispievateľom je EÚ;

20.  berie na vedomie, že plánované činnosti spolupráce v oblasti sociálneho a ľudského 
rozvoja EÚ sú zamerané na boj proti chudobe, pokrytie životne dôležitých potrieb 
v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a zamestnanosti a na propagáciu základných slobôd 
pre všetkých vrátane najzraniteľnejších skupín, utečencov, presídlencov a všetkých 
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náboženských menšín; trvá na tom, aby vykonávanie týchto činnosti spadalo do rámca 
posilňovania kapacít a inštitúcií a aby sa v rámci neho zohľadňovali zásady začleňovania, 
transparentnosti a dobrej správy vecí verejných; 

21. pripomína svoj záväzok rozvíjať parlamentnú demokraciu a svoju iniciatívu v rámci 
rozpočtu na rok 2008 na podporu zavádzania demokracie v spolupráci s parlamentmi 
tretích krajín; opätovne pripomína svoje odhodlanie aktívne podporovať iracký parlament 
prostredníctvom predkladania iniciatív s cieľom zvyšovať spôsobilosti zvolených irackých 
zástupcov, aby mohli vykonávať svoju ústavnú úlohu, a rozširovať výmenu skúseností 
v oblasti účinnej správy a odbornej prípravy zamestnancov; 

*
* *

22. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil predsedovi Európskej rady, 
predsedovi Európskej komisie, vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Európskej 
komisie, predsedom parlamentov členských štátov a vláde a parlamentu Irackej republiky. 


