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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq
(2014/2565(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Iraq,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) bejn l-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Iraq, min-naħa l-oħra,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Lokali tal-UE, mogħtija fl-Iraq fl-
10 ta' Diċembru 2013 fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill "Affarijiet Barranin" dwar l-Iraq, b'mod 
partikolari dawk tal-10 ta' Frar 2014,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Catherine 
Ashton, dwar l-Iraq, b'mod partikolari dawk tal-5 ta' Frar 2014, tas-16 ta' Jannar 2014 u 
tat-18 ta' Diċembru 2013,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-portavuċi tal-VP/RGħ tat-28 ta' Diċembru 2013 
dwar il-qtil ta' residenti f'Kamp Hurriya,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet Presidenzjali tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti tal-10 ta' Jannar 2014 dwar l-Iraq,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966, li l-
Iraq hu parti tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fl-10 ta' Jannar 2014 il-KSNU kkundanna l-attakki li qed jitwettqu mill-Istat 
Iżlamiku tal-Iraq u tal-Lvant (Islamic State of Iraq and the Levant - ISIL) kontra l-poplu 
tal-Iraq b'tentattiv biex jiddestabilizza l-pajjiż u r-reġjun, u rrikonoxxa li l-forzi ta' 
sigurtà tal-Iraq, il-pulizija lokali u t-tribujiet fil-provinċja ta' Anbar qed juru kuraġġ kbir 
huma u jiġġieldu sabiex jegħlbu l-ISIL fil-bliet tagħhom;

B. billi skont iċ-ċifri ta' vittmi ppubblikati mill-Missjoni ta' Assistenza tan-Nazzjonijiet 
Uniti għall-Iraq (UNAMI) fl-1 ta' Frar 2014, l-ammont totali ta' Iraqin maqtula kien 733 
filwaqt li 1 229 oħra ndarbu f'atti ta' terroriżmu u vjolenza f'Jannar 2014; billi ċ-ċifri 
għal Jannar 2014 ma jinkludux il-vittmi tal-ġlied li għaddej fil-provinċja ta' Anbar, 
minħabba problemi fir-rigward tal-verifika u l-aċċertar tal-istatus ta' dawk maqtula jew 
midruba;
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C. billi fil-5 ta' Frar 2014, ġie attakkat il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Iraq 
f'Bagdad, u billi fl-10 ta' Frar 2014 il-konvoj tal-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, 
Osama al-Nujaifi, ġie attakkat fil-belt ta' Mosul fil-provinċja ta' Ninawa;

D. billi fit-13 ta' Frar 2014 iktar minn 63 000 familja milquta mill-ġlied fil-provinċja ta' 
Anbar ġew irreġistrati bħala spustati internament; billi bosta nies ħarbu lejn partijiet 
oħra tal-pajjiż, fosthom il-provinċji ta' Karbala, Bagdad u Erbil, filwaqt li oħrajn fittxew 
is-sikurezza f'komunitajiet imbiegħda fil-provinċja ta' Anbar jew ma jistgħux jaħarbu 
mill-ġlied; billi l-kundizzjoni tagħhom għadha waħda prekarja, b'livelli baxxi ta' ħażniet 
tal-ikel u ilma tax-xorb, kondizzjonijiet sanitarji ħżiena u aċċess limitat għall-kura tas-
saħħa;

E. billi r-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-Iraq, 
Nickolay Mladenov, iddikjara, fit-13 ta' Frar 2014, li mill-ewwel ġranet ta' Jannar 2014 
in-NU kompliet taħdem mal-gvern u mal-awtoritajiet lokali biex tipprovdi għajnuna lil 
dawk milquta bil-ġlied fil-provinċja ta' Anbar, u esprima tħassib dwar il-kundizzjonijiet 
li qed jaggravaw b'mod rapidu f'Fallujah, fejn bosta residenti huma maqbuda fil-ġlied; 
billi n-NU qed tkompli tinsisti fuq aċċess umanitarju għall-belt;

F. billi l-Iraq għadu qed iħabbat wiċċu ma' sfidi ta' sigurtà sostanzjali minn gruppi armati li 
jippromwovu l-vjolenza u jippruvaw jifirdu l-poplu; billi l-firdiet politiċi interni u t-
tensjonijiet settarji kkontribwew b'mod sinifikanti għad-deterjorament tas-sitwazzjoni ta' 
sigurtà ġewwa l-Iraq;

G. billi fil-25 ta' Diċembru 2013, inqatlu mill-inqas 35 persuna u għexieren oħra sfaw 
midruba f'attakki bil-bombi fl-inħawi Nsara ta' Bagdad; billi l-komunità Nisranija fl-
Iraq spiċċat fil-mira tat-terroristi intenzjonalment u mingħajr ebda raġuni għal ħafna 
snin; billi hu mifhum li mill-2003 mill-inqas nofs l-Insara tal-Iraq ħallew il-pajjiż;

H. billi fl-10 ta' Ottubru 2013, l-UNAMI nnutat bi tħassib li 42 persuna ġew ikkundannati 
għall-mewt u nqatlu fit-8 u d-9 ta' Ottubru 2013, kif ikkonfermat mill-Ministeru għall-
Ġustizzja tal-Iraq;

I. billi l-UE affermat mill-ġdid l-impenn tagħha li tassisiti lill-Iraq fit-tranżizzjoni tiegħu 
għad-demokrazija, u fakkret li l-unità u l-integrità territorjali tal-Iraq huma elementi 
essenzjali fil-bini ta' stat sigur u għani għaċ-ċittadini kollha tiegħu u biex ikun hemm 
stabilità fir-reġjun kollu;

J. billi l-Kunsill ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Iraq kellu l-ewwel laqgħa 
tiegħu fi Brussell fl-20 ta' Jannar 2014; billi l-Kunsill ta' Kooperazzjoni, li qed jiltaqa' 
fil-qafas tal-FSK UE-Iraq, afferma mill-ġdid l-impenn taż-żewġ partijiet li jkomplu 
jsaħħu r-relazzjonijiet ta' bejniethom; billi l-UE se tkompli tippromwovi l-kooperazzjoni 
fl-oqsma kollha ta' interess reċiproku, filwaqt li tipprovdi għajnuna mmirata f'oqsma 
maqbula b'mod konġunt;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-attakki tal-ISIL fil-provinċja ta' Anbar; jirrikonoxxi li l-isforzi 
tal-forzi tas-sigurtà tal-Iraq u l-pulizija lokali tal-Iraq, li l-membri tagħhom qed jisfaw 
fil-mira u qed jinqatlu f'attakki mit-terroristi; jappoġġa l-appell tal-KSNU lill-poplu tal-
Iraq, inklużi t-tribujiet tal-Iraq, il-mexxejja lokali u l-forzi tas-sigurtà tal-Iraq fil-
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provinċja ta' Anbar, biex ikomplu, jespandu u jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom kontra l-
vjolenza u t-terrur; jenfasizza li l-ISIL huwa suġġett għall-embargo fuq l-armi u l-
iffriżar tal-assi imposti bir-riżoluzzjonijiet Nri 1267 (1999) u 2083 (2012) tal-KSNU u 
jenfasizza l-importanza  tal-implimentazzjoni fil-pront u effikaċi ta' dawk il-miżuri;

2. Jinsab imħasseb ħafna dwar l-iżviluppi fil-provinċja ta' Anbar u l-għadd kbir ta' persuni 
spustati internament li qed jaħarbu miż-żoni ta' kunflitt; jitlob aċċess umanitarju għal 
Fallujah; jilqa' l-impenn tal-Gvern tal-Iraq favur il-protezzjoni tal-popolazzjoni ċivili 
f'Fallujah u fi bnadi oħra u l-forniment ta' għajnuna umanitarja; iħeġġeġ lill-Gvern tal-
Iraq biex ikompli jaħdem mal-UNAMI u l-aġenziji umanitarji biex jiġi żgurat il-
forniment tal-għajnuna umanitarja; jilqa' l-isforzi tan-NU biex tiġi pprovduta għajnuna 
lil dawk milquta bil-ġlied fil-provinċja ta' Anbar, minkejja l-isfidi kkaġunati mill-
ambjent ta' sigurtà deterjoranti u l-operazzjonijiet li għaddejjin fil-provinċja; jitlob 
passaġġ mingħajr periklu għall-persuni ċivili maqbuda f'żoni ta' kunflitt u r-ritorn sikur 
tal-persuni spustati skont kif jippermettu l-kundizzjonijiet;

3. Jikkundanna bil-qawwa l-atti kollha ta' terroriżmu, inklużi l-aħħar sensiela ta' attakki 
bil-bombi, u l-vjolenza settarja fl-Iraq; huwa preokkupat ħafna dwar l-ambjent ta' 
sigurtà deterjoranti fil-pajjiż, it-theddida terroristika ikbar li qed iħabbat wiċċu magħha 
l-Iraq u ż-żieda notevoli fil-vjolenza; jirrikonoxxi r-riperkussjonijiet negattivi tal-
kunflitt Sirjan fuq is-sigurtà fl-Iraq; jesprimi l-kondoljanzi tiegħu lill-familji u l-ħbieb 
tal-vittmi u l-midruba;

4. Huwa preokkupat ħafna dwar l-atti kontinwi ta' vjolenza kontra l-popolazzjoni ċivili, il-
gruppi vulnerabbli u l-komunitajiet reliġjużi, fosthom l-Insara; iħeġġeġ lill-awtoritajiet 
tal-Iraq jissieltu kontra t-terroriżmu u l-vjolenza settarja, jipproteġu l-popolazzjoni ċivili 
minn vjolenza ulterjuri, jipproteġu l-gruppi vulnerabli, jipproteġu l-komunitajiet 
reliġjużi, fosthom l-Insara, itejbu s-sigurtà u l-ordni pubbliku, u jagħmlu dak kollu fis-
setgħa tagħhom biex iressqu lill-awturi, l-organizzaturi, il-finanzjaturi u l-isponsors tal-
atti kollha ta' vjolenza u terroriżmu quddiem il-ġustizzja; iħeġġeġ lill-Istati kollha, 
b'konformità mal-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet 
rilevanti tal-KSNU, jikkooperaw b'mod attiv mal-awtoritajiet tal-Iraq f'dan ir-rigward; 
jilqa' l-appoġġ li esprimiet l-UE lill-awtoritajiet tal-Iraq fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u 
l-fatt li l-UE lesta tikkoopera mal-Iraq fuq reazzjoni komprensiva għal din it-theddida 
globali, b'konformità mad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali; 
jinnota b'mod pożittiv id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri tal-Iraq tal-21 ta' Jannar 2014 
biex iħejji studju dwar l-istabbiliment ta' provinċja fuq il-Pjanura Ninawa, li għandha l-
ikbar popolazzjoni ta' Nsara fl-Iraq;

5. Iħeġġeġ lill-mexxejja politiċi u reliġjużi fl-Iraq jidħlu fi djalogu u jssemmgħu leħinhom 
kontra s-settariżmu u l-vjolenza; jistieden lill-Gvern tal-Iraq biex isaħħaħ l-istat tad-dritt 
u jieħu miżuri deċiżivi biex jippromwovi l-inklużjoni u r-rikonċiljazzjoni; jappoġġa l-
isforzi tal-UE biex tassisti lill-Iraq fil-promozzjoni tad-demokrazija, id-drittijiet tal-
bniedem, il-governanza tajba u l-istat tad-dritt, anki billi tibni fuq l-esperjenzi u l-kisbiet 
tal-missjoni EUJUST LEX-Iraq, flimkien mal-isforzi tal-UNAMI u tar-Rappreżentant 
Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU biex jassistu lill-Gvern tal-Iraq fit-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet u tal-proċessi demokratiċi tiegħu, fil-promozzjoni tal-istat tad-dritt, fl-
iffaċilitar tad-djalogu reġjonali, fit-titjib tal-forniment ta' servizzi bażiċi u fl-iżgurar tal-
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protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' l-programm ta' bini ta' kapaċità mniedi fit-22 
ta' Jannar 2014 mill-UE u implimentat mill-Uffiċċju tas-Servizzi tal-Proġetti tan-NU, 
sabiex jgħin lill-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Iraq fl-
implimentazzjoni tal-mandat tiegħu li jippromwovi u jipproteġi d-drittijiet tal-bniedem 
fl-Iraq;

6. Jilqa' l-fatt li bejn l-1 u s-7 ta' Frar 2014 fl-Iraq kien hemm il-Ġimgħa Dinjija tal-
Armonija Interkonfessjonali; jappoġġa dan l-avveniment annwali promoss min-NU, li 
jħeġġeġ lill-istati kollha jirrikonoxxu l-importanza tad-djalogu fost it-twemmin u r-
reliġjonijiet differenti;

7. Huwa preokkupat ħafna dwar ir-rata għolja ta' eżekuzzjonijiet fl-Iraq; jistieden lill-
awtoritajiet tal-Iraq biex jintroduċu moratorju fuq l-implimemtazzjoni tas-sentenzi ta' 
mewt kollha;

8. Jilqa' l-emendi li għaddew għal-liġi elettorali tal-Iraq fl-4 ta' Novembru 2013, li wittew 
it-triq għall-elezzjonijiet ġenerali li għandhom isiru fit-30 ta' April 2014; jenfasizza l-
importanza ta' dawn l-elezzjonijiet għat-tranżizzjoni demokratika kontinwa tal-Iraq; 
jistieden lill-atturi kollha jiżguraw li jkunu inklużivi, trasparenti, kredibbli u puntwali; 
jilqa' t-talba tal-Iraq għal appoġġ għal dawn l-elezzjonijiet, kif ukoll il-fatt li l-UE qed 
tivvaluta l-possibilitajiet kollha bl-għan li tassisti lill-Iraq;

9. Jilqa' l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-FSK, inkluż il-bosta laqgħat ta' suċċess 
fil-livell ta' esperti f'Ottubru u Novembru 2013 u tal-ewwel Kunsill ta' Kooperazzjoni 
UE-Iraq fl-20 ta' Jannar 2014;

10. Jikkundanna bil-qawwa l-attakk bil-missili f'Kamp Hurriya fis-26 ta' Diċembru 2013, li 
skont rapporti varji ħalla bosta residenti tal-kamp mejta u midruba; jenfasizza li ċ-
ċirkostanzi li fihom seħħ dan l-inċident brutali għandhom jiġu ċċarati; jistieden lill-
awtoritajiet tal-Iraq jintensifikaw il-miżuri ta' sigurtà madwar il-kamp sabiex jipproteġu 
r-residenti tiegħu minn kwalunkwe vjolenza ulterjuri; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Iraq biex 
isib l-awturi tal-attakk u jżommhom responsabbli; jinnota li l-UE tistieden lill-partijiet 
kollha biex jiffaċilitaw il-ħidma tal-Kummissarju Għoli għar-Rifuġjati tan-NU fit-
trasferiment tar-residenti kollha ta' Kamp Hurriya f'post permanenti u sikur barra mill-
Iraq malajr kemm jista' jkun;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati 
Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll lill-Gvern u lill-Kunsill 
tar-Rappreżentanti tar-Repubblika tal-Iraq.


