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Resolucija Evropskega parlamenta o prihodnosti Iraka in odnosih z Evropsko unijo

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iraku, zlasti resolucije z dne 13. marca 2008 
o vlogi Evropske unije v Iraku1 ter resolucije z dne 25. novembra 2010 o smrtni kazni 
(zlasti primeru Tarika Aziza) in napadih na krščanske skupnosti2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta Evropske unije z dne 22. novembra 2010,

– ob upoštevanju skupnega strateškega dokumenta Evropske komisije o Iraku (2011-
2013),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2006 z naslovom Priporočila za 
prenovljeno sodelovanje Evropske unije z Irakom3,

– ob upoštevanju mednarodnega dogovora z Irakom, sprejetega 3. maja 2007 v Šarm el 
Šejku v Egiptu,

– ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 1956 (2010), 1957 
(2010) in 1958 (2010) z dne 15. decembra 2010, 

– ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/190/SZVP z dne 7. marca 2005 o 
integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku4, ki je 
bila ustanovljena v okviru evropske varnostne in obrambne politike, ter poznejših 
skupnih ukrepov, ki ta skupni ukrep spreminjajo in razširjajo mandat misije, 

– ob upoštevanju Evropske varnostne strategije z naslovom Varna Evropa v boljšem svetu 
z dne 12. decembra 2003,

– ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju z dne 22. novembra 2005,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2006 o položaju žensk v oboroženih 
spopadih in njihovi vlogi pri obnovi po koncu konfliktov5,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov 1325 (2000) z dne 31. 
oktobra 2000 o položaju žensk v konfliktih, miru in varnosti,

– ob upoštevanju IV ženevske konvencije z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti civilnih oseb v 
času vojne in njenih dodatnih protokolov I in II ter zaradi zaskrbljenosti ob nasilju, 

                                               
1 UL C 66 E, 29. 3. 2009, str. 75.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 COM(2006) 0283.
4 UL L 62, 9. 3. 2005, str. 37.
5 UL C 298 E, 8. 12. 2006, str. 287.



RE\854823SL.doc 3/7 PE454.517v02-00

SL

katerega žrtve so humanitarni in zdravstveni delavci ter versko osebje pri opravljanju 
svojih nalog, 

– ob upoštevanju svoje pisne izjave o taborišču Ašraf z dne 6. oktobra 2010, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. januarja 2011 o položaju kristjanov v zvezi s 
svobodo veroizpovedi1, 

– ob upoštevanju člena 110(4) svojega poslovnika,

A. ker je Republika Irak od leta 2005 trikrat izvedla večstrankarske volitve, z referendumom 
sprejela ustavo, ustvarila podlago za zvezno državo in odločno začela proces oblikovanja 
demokratičnih ustanov, obnove in normalizacije,

B. ob upoštevanju sporazuma o oblikovanju vlade narodne enotnosti, ki so ga 21. decembra 
2010 vse iraške politične sile dosegle v skladu s pričakovanji iraških državljanov, 
izraženimi na volitvah 7. marca 2010, 

C. ker so Iračani kljub opaznemu izboljšanju varnostnih razmer še naprej žrtve terorističnih 
napadov ter sektaškega in verskega nasilja, 

D. ker je v Iraku leta 2003 živelo 800.000 kristjanov (Kaldejcev, sirskih kristjanov in drugih 
krščanskih manjšin), ki so predstavljali tradicionalno avtohtono prebivalstvo, in ker so 
danes ti državljani Iraka tarča pregonov in izgonov; ker je več sto tisoč kristjanov 
pobegnilo pred nasiljem, kateremu so še vedno izpostavljeni, in bodisi zapustilo svojo 
domovino bodisi se razselilo znotraj njenih meja,

E. ker bodo iraške varnostne sile po dokončnem umiku vojaških sil ZDA leta 2011 prevzele 
poglavitno vlogo , 

F. ker se sosednje države ne smejo vmešavati v notranje zadeve Iraka in ker morajo 
spoštovati njegovo neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost,

G. ker po navedbah UNHCR danes število notranje razseljenih Iračanov presega 1,5 milijona 
ljudi, od katerih jih je 500.000 ostalo brez strehe nad glavo, število beguncev v sosednjih 
državah, predvsem v Siriji in Jordaniji, pa znaša 230.000 oseb,

H. ker je iraški Kurdistan tisti del Iraka, kjer je zagotovljena določena stopnja miru in 
stabilnosti ter se tam povečujejo mednarodno razvojno sodelovanje in zasebne naložbe,

I ker bi morala EU kot globalni akter prevzeti odgovornost za gradnjo novega 
demokratičnega Iraka in ker bi bilo treba politiko EU do Iraka obravnavati v širši 
povezavi s strateškim partnerstvom EU s Sredozemljem in Bližnjim vzhodom,

J. ker so ključni izzivi obnove in normalizacije povezani z institucionalnimi in družbenimi 
vidiki, torej s krepitvijo zmogljivosti ustanov in uprave, utrjevanjem pravne države, 
izvrševanjem zakonov in spoštovanjem človekovih pravic,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0021.
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K. ker bi morala EU uporabo svojih sredstev prilagoditi posebnim notranjim, regionalnim in 
humanitarnim izzivom, s katerimi se spopada Irak, ter ker so učinkovitost, preglednost in 
prepoznavnost temeljni pogoji za okrepljeno vlogo Unije v Iraku,

L. ker sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju EU daje nov pogodbeni okvir za 
razvoj dolgoročnih političnih in gospodarskih odnosov z Irakom,

M. ker zastopanost Evropske unije na terenu ostaja omejena in nezadostna v primerjavi z 
izraženimi željami po pomembnejši vlogi pri pomoči iraškim oblastem v procesu obnove, 
stabilizacije in normalizacije.

N. ker so EU in njene države članice od leta 2003 prek Mednarodnega sklada za obnovo 
Iraka za pomoč tej državi zagotovile več kot 1 milijardo EUR in ker Unija z misijo 
evropske varnostne in obrambne politike EUJUST LEX od leta 2005 neposredno sodeluje 
pri izboljšanju pravne države v Iraku ; ker je bil mandat misije EUJUST LEX podaljšan 
do 30. junija 2012, 

O. ker je bila sprejeta resolucija varnostnega sveta OZN št. 1936 (2010), s katero je bil 
mandat misije OZN v Iraku podaljšan do 31. julija 2011,

P. ker je Evropski parlament odločen, da bo dodatno razvil odnose z iraškim predstavniškim 
svetom, predvsem z uradnimi odnosi,

– Politične razmere v Iraku 

1. pozdravlja politični sporazum o oblikovanju vlade narodne enotnosti, ki bo predstavljala 
politično, versko in etnično raznolikost iraške družbe, v skladu z voljo državljanov, 
izraženo na parlamentarnih volitvah 7. marca 2010; 

2. spodbuja iraške politične sile, naj si v duhu odgovornosti in dialoga še naprej prizadevajo 
za obnovo in normalizacijo Iraka kot zvezne, demokratične in pluralistične države, ki 
temelji na pravni državi in spoštovanju človekovih pravic; 

3. v zvezi s tem pozdravlja resolucije št. 1956, 1957 in 1958, ki jih je varnostni svet OZN 
sprejel 15. decembra 2010 in ki se nanašajo na sklad za razvoj Iraka, razoroževanje in 
neširjenje jedrskega orožja ter program nafta za hrano; te resolucije, ki odpravljajo 
nekatere omejitve, sprejete v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine OZN, pomenijo 
pomemben mejnik pri obnovi mednarodnega ugleda, ki ga je Irak imel do leta 1990;

4. opozarja, da na podlagi Poglavja VII od leta 1990 resolucije še naprej urejajo štiri 
področja (odbor za sankcije, izginule osebe, iraško-kuvajtska meja in odškodnine); poziva 
iraške oblasti, naj še naprej konstruktivno sodelujejo, da bi lahko izpolnile svoje zadnje 
obveznosti in dosegle popolno obnovo iraške suverenosti;  

5. pozdravlja pomembno vlogo, ki jo je imela misija Združenih narodov za pomoč Iraku 
(UNAMI) pri zagotavljanju tehnične pomoči ter podpore iraškemu ljudstvu in oblastem, 
zlasti pri doseganju nacionalne sprave, krepitvi demokratičnih ustanov, razvoju ter pomoči 
civilistom, še posebej najbolj ranljivim skupinam; pozdravlja predanost vseh mednarodnih 
uslužbencev, ki so delovali na terenu v težkih varnostnih razmerah.
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6. je še vedno zelo zaskrbljen zaradi nenehnega nasilja, usmerjenega predvsem proti 
civilistom, ranljivim skupinam in verskim skupnostim, med katerimi so tudi krščanske 
manjšine; poziva iraške oblasti, naj si bolj prizadevajo za izboljšanje varnosti in javnega 
reda ter naj se po vsej državi borijo proti terorizmu in sektaškemu nasilju;  

7. poziva iraške oblasti, naj korenito povečajo prizadevanja za zaščito kristjanov in drugih 
ranljivih manjšin, vsem državljanom zagotovijo pravico do povsem prostega in varnega 
izražanja veroizpovedi, okrepijo boj proti medetničnemu nasilju in naj si kar se da 
prizadevajo, da bodo krivci za svoja dejanja odgovarjali v skladu z načeli pravne države in 
mednarodnimi standardi;

8. opozarja na nujnost reševanja humanitarnih problemov iraškega naroda; poudarja, da je za 
pomoč ranljivim skupinam, vključno z begunci in notranje razseljenimi osebami, potrebno 
usklajeno ukrepanje iraških oblasti in mednarodnih organizacij za pomoč, ki delujejo na 
terenu, 

9. pozdravlja izboljšanje operativne sposobnosti iraških varnostnih sil, ki jim je nasilje in 
ogrožanje varnosti uspelo zmanjšati na najnižjo raven po letu 2003; kljub temu meni, da je 
treba predvsem posvetiti pozornost oblikovanju novega pravnega okvira, ki bo jasno 
razmejil pristojnosti in mandat varnostnih sil; meni, da mora predstavniški svet odigrati 
svojo vlogo pri oblikovanju nove zakonodaje in izvajati demokratični nadzor;

– Politična zavezanost EU k tranziciji v Iraku

10. pozdravlja zaključek pogajanj o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in 
Republiko Irak, ki je ustvaril prvi pogodbeni odnosi med stranema; pričakuje, da bo ta 
dogovor spodbudil politično zavezanost na najvišji ravni EU ter redne in neposredne stike 
z najvišjimi iraškimi oblastmi;

11.  v zvezi s tem opozarja, da prisotnost EU na terenu zaradi varnostnih razmer ostaja 
omejena; vendar pa poziva k povečanju diplomatske prisotnosti s čimprejšnjim 
imenovanjem vodje misije, ki bo imel na voljo ustrezne kadre in materialna sredstva, 
skladna z ambicijami EU, da postane pomemben dejavnik pri demokratični tranziciji 
Iraka;

12. poudarja, da ta sporazum na dveh ravneh, politični in gospodarski, utira pot h krepitvi 
rednega političnega dialoga o dvostranskih, regionalnih in svetovnih vprašanjih, ob 
prizadevanju za izboljšanje trgovinske izmenjave med Irakom in EU ter z zagotavljanjem 
podpore prizadevanjem za razvoj in reforme, ki jih je Irak sprejel za lažjo vključitev te 
države v svetovno gospodarstvo;

13. vztraja, da naj se politični dialog med EU in iraškimi oblastmi osredotoča predvsem na 
vprašanja spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin za skupnost in posameznika 
ter na krepitev demokratičnih ustanov, pravne države in dobrega upravljanja;

14. meni, da mora EU spodbujati narodno spravo Iračanov v okviru političnega dialoga brez 
izključevanja; odločno poziva iraško vlado, naj se odločno posveti vprašanjem človekovih 
pravic, zlasti z dodatnimi ukrepi za podporo dela neodvisne komisije na visoki ravni za 
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človekove pravice in naj si kot prednostno nalogo zastavi boj proti nekaznovanosti, 
reformo prava ter reformo pravosodnega sistema;

15. zahteva, da se posveti posebna pozornost pravicam žensk ter njihovemu sodelovanju v 
procesu pokonfliktne obnove in političnem ter gospodarskem življenju na najvišji ravni; 
spodbuja iraške oblasti, naj sprejmejo potrebne ukrepe za razvoj civilne družbe, ki bo 
sodelovala v političnem procesu, ter za spodbujanje neodvisnih, pluralističnih in 
profesionalnih medijev; 

16. z veseljem pozdravlja skupni strateški dokument (2011-2013) Evropske komisije, ki 
označuje prehod na večletno načrtovanje razvojnega sodelovanja EU; dokument je 
usklajen z iraškimi oblastmi ter drugimi mednarodnimi akterji (Svetovna banko, OZN), ki 
delujejo na terenu; ugotavlja, da je ta novi pristop v skladu z glavnimi usmeritvami, ki jih 
je Parlament podal v svojem priporočilu Svetu z dne 13. marca 2008; 

17. pozdravlja pozitivne rezultate misije EUJUST LEX in prvo izvedbo pilotnih projektov v 
Iraku, ki so bili usklajeni s tekočim projektom Evropske komisije; poziva, naj se po izteku 
te misije vse pridobljene izkušnje hkrati dajo na voljo varnostni in obrambni politiki ter 
instrumentom Unije, da bo EU lahko še naprej zagotavljala podporo na terenu pri krepitvi 
policije in kazenskega sistema Iraku;

18. podpira Irak pri prizadevanjih za normalizacijo odnosov s svojimi sosedi, Iranom, Sirijo, 
Savdsko Arabijo in Turčijo, ne glede na morebitna druga pomembna vprašanja;  

19.  ponavlja svojo zahtevo po preglednosti in učinkovitosti pomoči Unije za Irak, z 
zagotavljanjem izčrpnih, poštenih in preglednih podatkov o dejanskem izplačevanju in 
izvajanju pomoči Unije, zlasti kar zadeva posojila prek Mednarodnega sklada za obnovo 
Iraka, v katerega EU prispeva največji delež;

20.  ugotavlja, da je cilj načrtovanih dejavnosti sodelovanja EU na področju socialnega in 
človeškega razvoja boj proti revščini, zadovoljevanje osnovnih potreb na področju 
zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja ter spodbujanje temeljnih svoboščin za vse, 
vključno z najranljivejšimi skupinami, begunci, notranje razseljenimi osebami in vsemi 
verskimi manjšinami; vztraja, da je treba izvajanje teh dejavnosti vključiti v okvir krepitve 
zmogljivosti in ustanov, ob upoštevanju načel vključenosti, preglednosti in dobrega 
upravljanja; 

21. ponovno poudarja svojo zavezanost k razvoju parlamentarne demokracije in svojo pobudo 
iz leta 2008, da se v proračun vključijo sredstva za podporo vzpostavitvi parlamentarne 
demokracije v tretjih državah; ponovno poudarja, da je v celoti pripravljen aktivno 
podpirati iraški predstavniški svet, in predlaga pobude za krepitev zmogljivost izvoljenih 
iraških predstavnikov, da bodo lahko izpolnili svoje ustavne obveznosti, ter za prenos 
izkušenj na področju učinkovitega upravljanja in usposabljanja osebja;

*
* *

22. naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje predsedniku Evropskega sveta, 
predsedniku Evropske komisije, visoki predstavnici/podpredsednici Evropske komisije, 
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predsednikom parlamentov držav članic ter vladi in predstavniškemu svetu Republike 
Irak.


