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Europaparlamentets resolution om Iraks framtid och förbindelserna med Europeiska 
unionen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak, bland annat resolutionerna av den 
13 mars 2008 om Europeiska unionens roll i Irak1 och av den 25 november 2010 om 
Irak: dödsstraffet (framför allt Tariq Aziz-fallet) och attackerna mot kristna samfund2,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska unionens råd av den 
22 november 2010,

– med beaktande av det gemensamma strategidokumentet om Irak (2011–2013) från 
Europeiska kommissionen,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Rekommendationer för 
Europeiska unionens förnyade engagemang i Irak” av den 7 juni 20063,

– med beaktande av den internationella pakten för Irak som lanserades i 
Sharm el-Sheikh (Egypten) den 3 maj 2007,

– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1956 (2010), 1957 (2010) och 
1958 (2010) av den 15 december 2010, 

– med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2005/190/Gusp av den 7 mars 2005 om 
Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak, EUJUST LEX4, som antogs 
som ett led i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP), och de 
gemensamma åtgärder som antagits därefter för att ändra denna och förlänga
uppdraget, 

– med beaktande av den europeiska säkerhetsstrategin ”Ett säkert Europa i en bättre 
värld” av den 12 december 2003,

– med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling av den 
22 november 2005,

– med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om kvinnornas situation i väpnade 
konflikter och deras roll i återuppbyggnaden och den demokratiska processen i länder 
som just genomgått en konflikt5,

                                               
1 EUT C 66 E, 29.3.2009, s. 75.
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0448.
3 KOM(2006)0283.
4 EUT L 62, 9.3.2005, s. 37.
5 EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 287.
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– med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) av den 31 oktober 2000 
om kvinnornas plats i konflikter, fred och säkerhet,

– med beaktande av fjärde Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under 
krigstid av den 12 augusti 1949 och dess tilläggsprotokoll I och II, med särskild tanke 
på det våld som drabbar humanitär, medicinsk och religiös personal i dess arbete, 

– med beaktande av sin skriftliga förklaring av den 6 oktober 2010 om Ashraflägret, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 januari 2011 om situationen för kristna när 
det gäller religionsfrihet1, 

– med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sedan 2005 har Republiken Irak anordnat tre flerpartival, antagit en konstitution genom 
folkomröstning, lagt grunden till en federal stat och handlingskraftigt engagerat sig i en 
process för uppbyggnad av demokratiska institutioner, återuppbyggnad och normalisering.

B. Den 21 december 2010 ingick alla politiska krafter i Irak en överenskommelse om att 
bilda en nationell partnerskapsregering som svar på de önskemål som de irakiska 
medborgarna gav uttryck för vid valet den 7 mars 2010. 

C. Trots en klar förbättring av säkerhetsläget faller irakier fortsatt offer för terroristattacker 
och sekteristiskt och religiöst våld. 

D. År 2003 levde 800 000 kristna irakiska medborgare (kaldéer, syrier och andra kristna 
minoriteter) i Irak. De utgör en gammal ursprungsbefolkning som för närvarande är 
mycket utsatt för förföljelse och exil. Hundratusentals kristna har flytt undan det våld som 
de fortsatt utsätts för och antingen lämnat landet eller flyttat inom landets gränser.

E. De irakiska säkerhetsstyrkorna kommer att spela en avgörande roll när det gäller att uppnå 
det tillbakadragande av de amerikanska militärstyrkorna som planeras ske under 2011. 

F. Grannländerna måste avstå från varje inblandning i Iraks inre angelägenheter och 
respektera landets oberoende, suveränitet och territoriella integritet.

G. Enligt FN:s flyktingkommissariat uppgår antalet tvångsförflyttade irakier inom 
landets gränser idag till fler än 1,5 miljoner personer, varav en halv miljon hemlösa, och 
antalet flyktingar i grannländerna, framför allt i Syrien och Jordanien, uppgår för 
närvarande till 230 000.

H. Det irakiska Kurdistan är en irakisk region där en viss fred och stabilitet har säkrats och 
där det internationella utvecklingssamarbetet och de privata investeringarna ökar.

I. I egenskap av global aktör bör Europeiska unionen ta sitt ansvar för att bygga upp ett nytt 
och demokratiskt Irak. Unionens Irakpolitik bör ingå i bredast möjliga sammanhang för 
unionens strategiska partnerskap med Medelhavsområdet och Mellanöstern.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0021.
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J. De största utmaningarna inom återuppbyggnaden och normaliseringen finns på det 
institutionella och sociala planet, särskilt skapandet av institutionell och administrativ 
kapacitet och en konsolidering av rättsstaten, rättstillämpningen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna.

K. Det är lämpligt att EU anpassar användningen av sina resurser i enlighet med de särskilda 
interna, regionala och humanitära utmaningar som Irak står inför, och effektivitet, insyn 
och synlighet är centrala förutsättningar för en ökad roll för unionen i Irak.

L. Ingåendet av partnerskaps- och samarbetsavtalet ger EU en ny bindande ram för att 
utveckla långsiktiga politiska och ekonomiska förbindelser med Irak.

M. Europeiska unionens representation på plats förblir begränsad och otillräcklig med tanke 
på den visade ambitionen att spela en viktigare roll när det gäller att följa de irakiska 
myndigheterna i processen för återuppbyggnad, stabilisering och normalisering.

N. Sedan 2003 har EU och dess medlemsstater bidragit med mer än 1 miljard euro i stöd till 
Irak, särskilt genom Internationella återuppbyggnadsfonden för Irak (IRFFI), och unionen 
har direkt deltagit i att förbättra rättsstatsläget i landet sedan 2005 genom GSFP-uppdraget 
EUJUST LEX. Mandatet för uppdraget EUJUST LEX har förlängts till den 30 juni 2012. 

O. Genom FN:s säkerhetsråds resolution 1936 (2010) förlängdes mandatet för FN:s uppdrag i 
Irak till den 31 juli 2011.

P. Europaparlamentet är beslutet att fördjupa sina förbindelser med det irakiska 
representantrådet, särskilt genom officiella förbindelser.

Det politiska läget i Irak 

1. Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelse som de irakiska ledarna 
nått för att inrätta en nationell partnerskapsregering som är representativ för den politiska, 
religiösa och etniska mångfalden i det irakiska samhället och som överensstämmer med 
samhällets vilja såsom den kom till uttryck vid parlamentsvalet den 7 mars 2010. 

2. Europaparlamentet uppmuntrar de politiska krafterna i Irak att i en anda av ansvar och 
dialog fortsätta med sitt engagemang för återuppbyggnad och normalisering i en irakisk 
stat som är federal, demokratisk och pluralistisk och grundar sig på rättsstatsprincipen och 
respekten för de mänskliga rättigheterna. 

3. I detta sammanhang gläder sig Europaparlamentet åt att FN:s säkerhetsråd den 
15 december 2010 antog resolutionerna 1956, 1957 och 1958, som behandlar fonden för 
Iraks utveckling, nedrustning och icke-spridning samt olja för mat-programmet och som 
upphäver vissa begränsningar som antagits i enlighet med avdelning VII i FN-stadgan, 
vilket utgör ett avgörande steg för att Irak ska återta den ställning landet hade före 1990.

4. Europaparlamentet påminner om att fyra områden sedan 1990 berörs av resolutioner i 
enlighet med avdelning VII (kommittén för sanktioner, försvunna personer, gränsen 
mellan Irak och Kuwait samt kompensation). Parlamentet uppmanar de irakiska 
myndigheterna att upprätthålla ett konstruktivt samarbete för att fullgöra de senaste 
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åtagandena och lyckas fullborda ett fullständigt återställande av den irakiska 
suveräniteten.  

5. Europaparlamentet välkomnar den nyckelroll som spelas av FN:s biståndsmission i Irak 
(Unami) i fråga om det tekniska stöd och den hjälp som getts befolkningen och de 
irakiska myndigheterna, särskilt när det gäller nationell försoning, förstärkning av de 
demokratiska institutionerna, utveckling och hjälp till civilpersoner, inte minst de mest 
utsatta grupperna. Parlamentet hedrar den hängivenhet med vilken hela den 
internationella personalen arbetar på plats under svåra säkerhetsvillkor.

6. Europaparlamentet fortsätter att vara mycket oroat över de ihållande våldsdåd som riktas 
mot civilbefolkningen, utsatta grupper och religiösa samfund, däribland de kristna 
minoriteterna. Parlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att göra större insatser för 
att förstärka säkerheten och den allmänna ordningen och bekämpa terrorism och 
sekteristiskt våld på landets hela territorium.  

7. Europaparlamentet uppmanar de irakiska myndigheterna att beslutsamt öka insatserna för 
att skydda de kristna minoriteterna och andra utsatta grupper, garantera varje irakisk 
medborgare rätten att utöva sin tro i fullständig frihet och säkerhet, vidta kraftfullare 
åtgärder mot våld mellan etniska grupper och göra allt de kan för att lagföra brottslingar, i 
enlighet med rättsstatsprincipen och internationell standard.

8. Europaparlamentet påminner om att det är brådskande att åtgärda de humanitära problem 
som befolkningen i Irak upplever. Det är nödvändigt att vidta åtgärder som samordnas 
mellan de irakiska myndigheterna och den internationella hjälpverksamheten på plats för 
att kunna hjälpa utsatta grupper, bland annat flyktingar och tvångsförflyttade personer. 

9. Europaparlamentet välkomnar den operativa förbättringen inom de irakiska 
säkerhetsstyrkorna, som lyckats minska våldet och osäkerheten till den lägsta nivån sedan 
2003. Det är emellertid en prioriterad fråga att inrätta en ny rättslig ram som tydligt 
avgränsar ansvarsområdet och mandatet för säkerhetsstyrkorna. Representantrådet måste 
fullgöra sitt uppdrag att utarbeta ny lagstiftning och utöva sin demokratiska kontroll.

EU:s politiska engagemang i övergångsfasen i Irak

10. Europaparlamentet gläder sig åt att man avslutat förhandlingarna om partnerskaps- och 
samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Irak, genom vilket de första avtalsreglerade 
förbindelserna mellan de båda parterna inrättas. Av detta avtal förväntar sig parlamentet 
att det ska ge en impuls åt ett politiskt engagemang på unionens högsta politiska nivå 
genom regelbundna och direkta kontakter med de irakiska myndigheterna på högsta nivå.

11. I detta sammanhang påminner Europaparlamentet om att EU:s närvaro på plats fortsatt är 
begränsad på grund av säkerhetsvillkoren. Icke desto mindre kräver parlamentet en 
diplomatisk ökning av denna närvaro genom att man snarast möjligt utser en uppdragschef 
som förfogar över mänskliga och materiella resurser som motsvarar EU:s ambition att 
spela en viktig roll i den demokratiska övergångsfasen i Irak.

12. Europaparlamentet understryker att detta avtal på båda områden, i fråga om både politik 
och handel, planlägger en förstärkning av den regelbundna politiska dialogen om 
bilaterala, regionala och globala frågor, samtidigt som det syftar till att förbättra systemen 
för utbyte mellan Irak och EU och ger stöd åt de insatser för utveckling och reformer som 
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Irak samtyckt till, i syfte att underlätta landets integration i världsekonomin.

13. Europaparlamentet insisterar på att prioriteringarna inom den politiska dialogen mellan 
EU och de irakiska myndigheterna bör ligga på frågor som rör respekten för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande allmänna och individuella friheterna, 
förstärkningen av de demokratiska institutionerna, rättsstaten och goda styrelseformer.

14. EU bör uppmuntra till nationell försoning mellan irakierna inom ramen för en politisk 
dialog mellan alla parter. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck Iraks regering att ta 
itu med bristerna rörande de mänskliga rättigheterna, särskilt genom extra åtgärder för att 
stödja arbetet inom den höga oberoende människorättskommittén, och att prioritera 
kampen mot straffrihet och reformen av lagstiftningen och rättsväsendet.

15. Europaparlamentet kräver att särskild uppmärksamhet ägnas åt kvinnors rättigheter och 
deras delaktighet på högsta nivå i processen för återuppbyggnad efter konflikten och det 
politiska och ekonomiska livet. Parlamentet uppmuntrar de irakiska myndigheterna att 
vidta de åtgärder som behövs för att utveckla ett civilt samhälle som deltar i den politiska 
processen och att främja oberoende, pluralistiska och professionella medier. 

16. Europaparlamentet välkomnar med tillfredsställelse Europeiska kommissionens 
gemensamma strategiska dokument (2011–2013) som markerar en övergång till en 
flerårig programplanering av EU:s utvecklingssamarbete, som stäms av med de 
irakiska myndigheterna och samordnas med de övriga internationella aktörer 
(Världsbanken, FN) som agerar på plats. Detta nya tillvägagångssätt motsvarar de 
huvudsakliga riktlinjer som ingår i parlamentets rekommendation till rådet av den 13 mars 
2008. 

17. Europaparlamentet välkomnar det positiva resultatet av uppdraget EUJUST LEX och de 
pilotprojekt som för första gången drivits i Irak, samordnade med Europeiska 
kommissionens pågående projekt. Parlamentet efterlyser att man vid detta uppdrags slut 
drar nytta av alla erfarenheter som gjorts genom att använda sig av både den 
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken och gemenskapsinstrumenten så att EU kan ge 
stöd på plats för att förstärka polisen och straffrättssystemet i Irak.

18. Utan att detta på något sätt påverkar andra viktiga frågor stöder Europaparlamentet Irak i 
landets insatser för att normalisera förbindelserna med sina grannländer Iran, Syrien, 
Saudiarabien och Turkiet.  

19. Europaparlamentet upprepar sin begäran om insyn i och effektivitet hos unionens stöd till 
Irak genom att man ser till att lämna uttömmande, regelbunden och insynsvänlig 
information om de faktiska utbetalningarna och genomförandet av unionens stöd, särskilt 
när det gäller medel som går via Internationella återuppbyggnadsfonden för Irak, där EU 
är den största bidragsgivaren.

20. EU:s verksamhet för samarbete som planerats när det gäller social och mänsklig 
utveckling syftar till att bekämpa fattigdom, tillfredsställa de grundläggande behoven i 
fråga om hälsa, utbildning och sysselsättning och främja de grundläggande rättigheterna 
för alla, också för de mest utsatta grupperna, flyktingar, tvångsförflyttade personer och 
alla religiösa minoriteter. Europaparlamentet insisterar på att denna verksamhet bedrivs 
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inom ramen för en förstärkning av kapaciteten och institutionerna, med beaktande av 
principerna om integrering, insyn och goda styrelseformer. 

21. Europaparlamentet påminner om sitt engagemang för en utveckling av den 
parlamentariska demokratin och sitt initiativ inom stödbudgeten för 2008 att upprätta 
demokratin tillsammans med parlamenten i tredjeländer. Parlamentet upprepar att det står 
till fullt förfogande för att aktivt stödja det irakiska representantrådet genom att föreslå 
initiativ för att förstärka kapaciteten hos de valda irakiska företrädarna så att dessa kan 
fullgöra sin konstitutionella roll och överföringen av kunskap när det gäller en effektiv 
förvaltning och utbildning av personal.

*
* *

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens ordförande, vice ordföranden 
för Europeiska kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, talmännen i medlemsstaternas parlament samt regeringen och 
representantrådet i Republiken Irak. 


