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De Europese Unie en Irak - een raamwerk voor engagement   

Resolutie van het Europees Parlement over de Europese Unie en Irak - een raamwerk 

voor engagement (2004/2168(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over "de 

Europese Unie en Irak - een raamwerk voor engagement" (COM(2004)0417), 

– gezien de gezamenlijke brief van 9 juni 2004 van de Raad van de Europese Unie en de 

Europese Commissie over Irak: de EU-strategie op middellange termijn (D(2004)10111), 

– gezien het document van de Commissie over Irak - bijstandsprogramma 2005 

(PE/2005/401), 

– gezien de nota van 21 februari 2005 van de Raad van de Europese Unie over de 

geïntegreerde opdracht van de Europese Unie voor de rechtsstaat in Irak (6405/3/05 - 

REV 3), 

– gezien de conclusies van de bijeenkomsten van de Europese Raad in Brussel (van 17 

februari 2003) en Thessaloniki (van 19 en 20 juni 2003) en de verklaring van het Griekse 

Voorzitterschap (Athene, 16 april 2003), 

– gezien de conclusies van de Raad Externe Betrekkingen van 25 april 2005, 

– onder verwijzing naar de resoluties 1483 (2003), 1500 (2003), 1511 (2003) en 1546 (2004) 

van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 

– onder verwijzing naar zijn vroegere resoluties van 16 mei 2002 over de toestand in Irak 

11 jaar na de Golfoorlog1, van 30 januari 20032 en 16 september 20043 over de toestand in 

Irak, zijn aanbeveling aan de Raad van 24 september 2003 over de toestand in Irak4, en 

Besluit 2004/155/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2003 over 

de gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument voor het herstel en de heropbouw van 

Irak, in overeenstemming met punt 24 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 19995, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en de adviezen van de Commissie 

ontwikkelingssamenwerking en de Commissie internationale handel (A6-0198/2005), 

A. overwegende dat de oorlog in Irak een ongelukkig vervangmiddel was voor een politieke 
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oplossing om het land in de richting van politieke veranderingen en democratisering te 

stuwen, 

B. overwegende dat het conflict de internationale gemeenschap diep verdeeld heeft, 

C. overwegende dat de oorlog in Irak en de verschillende aspecten alsmede de gevolgen ervan, 

voor de publieke opinie in en de regeringen van Europa en de Verenigde Staten nog steeds 

een gevoelig onderwerp zijn, 

D. overwegende dat duidelijker regels voor de beperking van het gebruik van geweld in 

internationale betrekkingen, voor de strijd tegen het terrorisme en voor de preventie van de 

proliferatie van massavernietigingswapens van cruciaal belang zijn voor de internationale 

gemeenschap, 

E. overwegende dat het Parlement eensgezind is wat betreft zijn wens dat de vele problemen 

die in Irak nog steeds bestaan spoedig en alomvattend worden opgelost,  

F. overwegende dat de jaren van de dictatuur en de onderdrukking van de bevolking, de 

internationale sancties en de oorlog tot ineenstorting van alle maatschappelijke en politieke 

structuren in Irak geleid, en een toestand van anarchie en onveiligheid achterlaat, 

G. overwegende dat toenemende onveiligheid, terreuraanslagen, ontvoeringen van burgers, 

waaronder journalisten, en schendingen van de mensenrechten de laatste maanden constante 

gegevens geweest zijn en vooral het dagelijks leven van gewone Irakezen treffen, 

H. overwegende dat de Europese Unie geen waarnemers voor de verkiezingen van januari 

2005 gestuurd heeft om ter plaatse de gebeurtenissen gade te slaan, hoewel ze een 

betekenisvolle rol gespeeld heeft om bijstand te verlenen en de organisatie van de 

verkiezingen te helpen financieren, 

I. overwegende dat het herstel van het land niet als een louter mechanisch gebeuren te zien is, 

dat beperkt blijft tot heropbouw van infrastructuur, maar veeleer als eindresultaat van een 

allesomvattende politieke strategie die ook economische, sociale en culturele transformaties 

behelst op basis van een strikte eerbiediging van de rechtsstaat, de mensenrechten en de 

rechten van minderheden, 

J. overwegende dat o.a. ook buitenlandse en internationale factoren, binnenlandse elementen 

en de inbreng uit niet-gouvernementele hoek als parameters in de herstelstrategie te 

beschouwen zijn, 

K. overwegende dat de Iraakse maatschappij en samenleving door Saddam Hoesseins 

dictatuur, schendingen van de mensenrechten, de onderdrukking van het Iraakse volk en de 

oorlog volledig ontmanteld zijn en dus in alle opzichten dringend opnieuw vorm moeten 

aannemen, aan de hand van een strategie van prioriteitsbepaling in overleg met de Iraakse 

autoriteiten en met ondersteuning van de Verenigde Naties en de internationale 

gemeenschap, 

L. gelet op de massale participatie van de Irakezen aan de eerste democratische verkiezingen in 

dit land, de benoeming van een democratische regering van Irak, de verkiezing van een 

presidentg en het begin van de werkzaamheden aan een nieuwe grondwet; 



M. overwegende dat het bijstandprogramma 2005 van de Europese Unie een totaal van 200 

miljoen EUR aan begrotingsmiddelen in het vooruitzicht stelt en behoeften aanwijst die in 

overeenstemming met de nationale ontwikkelingsstrategie 2005-2007 van de Iraakse 

interimregering zijn, 

N. overwegende dat de Europese Unie nauw dient samen te werken met de Verenigde Naties, 

die de voornaamste rol spelen bij de wederopbouw van het land, en met andere 

internationale organisaties, 

O. overwegende dat de EU medeorganisator was van een internationale conferentie over Irak 

op 22 juni 2005 in Brussel, 

1. stelt dat men het verleden achter zich moet laten en de blik op de toekomst moet richten; is 

diep bedroefd over de naar schatting duizenden civiele slachtoffers en omgekomen 

buitenlandse soldaten sinds het begin van de invasie, en over het voortdurend oplopende 

maandelijkse aantal doden; uit zijn grote bezorgdheid over de verslechterende 

veiligheidssituatie in Irak sinds op 1 mei 2003 het einde van de gevechten werd 

afgekondigd; hoopt dat de uit de oorlog in Irak geleerde lessen in de toekomst wereldwijd 

zullen leiden tot meer multilaterale, democratische en resultaatgerichte conflictbeheersing; 

2. herinnert aan de conclusies van de Europese Raad van juni 2003 en de resolutie 1483 

(2003) van de VN-Veiligheidsraad en resolutie 1546(2004) van de VN-Veiligheidsraad, die 

blijk geeft van een nieuwe geest van samenwerking in de internationale gemeenschap en de 

grondslag voor daadwerkelijke internationale steunverlening voor de politieke overgang in 

Irak en het herstel van zijn politiek gezag en soevereiniteit en verzoening onder de Iraakse 

bevolking legt onder de leiding van de VN en met een duidelijk tijdschema; 

3. meent dat de val van het regime van Saddam Hoessein voor de Iraakse bevolking de weg 

vrijgemaakt heeft voor een vreedzame, veilige en democratische toekomst waarvan het 

tijdens het repressieve beleid van het regime meer dan twintig jaar lang was verstoken; 

benadrukt dat veiligheid en stabiliteit in Irak en in de regio de dringendste uitdaging voor de 

internationale gemeenschap is, daar zij een cruciale voorwaarde vormen voor de 

ontwikkeling van een levende en vrijwillige burgerzin bij de burgers van Irak; uit zijn 

bezorgdheid over de huidige onveilige situatie, die het gevolg is van een toenemend aantal 

terroristische aanslagen en verzet tegen buitenlandse troepen; is van oordeel dat de 

internationale gemeenschap de morele en politieke verplichting heeft aan die wens tegemoet 

te komen 

4. benadrukt dat het, om een eind te maken aan de huidige situatie van voortdurende 

onzekerheid en om de in resolutie 1546 van de VN-Veiligheidsraad vastgelegde 

toezeggingen aan het politieke proces gestand te doen, van het allergrootste belang is een 

politieke oplossing te vinden, teneinde een brede nationale consensus tot stand te brengen, 

zoals aangegeven door de deelnemers aan de internationale conferentie over Irak in Brussel 

op 22 juni 2005; 

5. herinnert er in deze context aan dat het van groot belang is straffeloosheid te bestrijden en 

nationale verzoening te bevorderen en dat het noodzakelijk is al diegenen gerechtelijk te 

vervolgen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten in het 

land; veroordeelt de schending van de rechten van gedetineerden in de gevangenis van Abu 

Ghraib en van de desbetreffende conventies van Genève; 



6. maakt zich ernstige zorgen over de berichten van de ontvoering en verdwijning van talrijke 

Iraakse burgers en buitenlanders in Irak; eist dat volledige opheldering wordt verschaft over 

deze verdwijningen, zoals die van Abdul Jafar Al-Kubaysi, een voormalig politiek 

vluchteling in Frankrijk, en eist dat alle betrokken personen onmiddellijk worden 

vrijgelaten; 

Verkiezingen van januari 2005 voor een nationale overgangsassemblee 

7. drukt opnieuw zijn overtuiging uit dat de verkiezingen voor een nationale 

overgangsassemblee een noodzakelijke eerste stap voor een vlotte politieke overgang in 

Irak geweest zijn en de kiezers het gevoel hebben kunnen geven dat ze meester over hun 

politieke toekomst zijn, ook al leiden verkiezingen alleen nog niet automatisch tot 

democratie; en dat democratie betekent dat rekening wordt gehouden met de wil van het 

volk, en wel via een door het volk gekozen representatieve regering;  

8. verheugt zich over het feit dat de eerste verkiezingen ondanks de lastige omstandigheden als 

gevolg van het klimaat van onveiligheid en geweld in een groot aantal delen van het land, 

op de geplande dag doorgegaan zijn en dat de totale opkomst duidelijk blijk geeft van de 

vastberadenheid van de bevolking van Irak hun eigen onafhankelijke toekomst langs 

democratische weg te bepalen; benadrukt dat veiligheid een cruciale voorwaarde voor de 

opbouw van een democratisch proces is; merkt op dat een groot deel van de soennitische 

minderheid niet aan de verkiezingen heeft deelgenomen en dat leden van andere 

minderheden, zoals Assyriërs en Turkmenen, werden gehinderd te stemmen; roept de 

autoriteiten op om de deelname van deze minderheden  aan de volgende verkiezingen te 

waarborgen; dringt ook aan op erkenning, in de nieuwe Grondwet, van de etnische, 

nationale, religieuze en eigendomsrechten van de Assyriërs, alsook van hun recht om een 

integrale rol te spelen in het nieuwe Irak; 

9. erkent de uitslag van de verkiezingen zoals officieel bekendgemaakt, en herinnert eraan dat 

ze in geen geval als doel op zich te beschouwen zijn; roept het Iraakse parlement en de 

nieuwe regering op om een open en opbouwende houding aan te nemen om alle onderdelen 

van de Iraakse samenleving rond een gemeenschappelijk politiek project voor hun land te 

scharen om te vermijden dat het komt tot een duidelijke segregatie van het institutionele 

kader naar etnische herkomst; verwelkomt dat het parlement verschillende soennieten als 

leden van de nieuwe legitieme regering heeft uitgenodigd en in hun ambt heeft bevestigd; 

verwelkomt het feit dat 31% van de leden van de nationale overgangsassemblee vrouw is; 

stelt vast dat het nieuw Iraaks parlement zijn voorzitter gekozen heeft en drukt de stellige 

hoop uit dat het nu in de mogelijkheid verkeert om regelmatig te vergaderen; is van mening 

dat de voornaamste taak van het nieuwe parlement en de regering moet zijn, de democratie 

en de rechtsstaat in het gehele land te versterken, met name door een nieuwe grondwet voor 

te bereiden; 

10. verwelkomt de vorming van een Iraakse overgangsregering en de inzet van de minister-

president om daarbij soennitische ministers ten volle te betrekken; 

11. roept de buurlanden op om zich te onthouden van iedere inmenging in de binnenlandse 

aangelegenheden van Irak en zijn onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit 

te eerbiedigen, evenals de wens van de Iraakse bevolking om het constitutionele en politieke 

systeem van het land door eigen inspanningen op te bouwen; 

12. benadrukt dat het voor de internationale gemeenschap van het grootste belang is om de 



politieke veranderingen te begeleiden en de Iraakse autoriteiten bij te staan in de organisatie 

van het komend referendum over een grondwet en de algemene verkiezingen die gepland 

zijn op 15 december 2005; roept de Europese Unie op om zich in het vooruitzicht van de 

gebeurtenissen vast te leggen op ernstige toezeggingen door in overleg met de Iraakse 

autoriteiten een geloofwaardig aantal EU-waarnemers te sturen om de ontwikkelingen ter 

plaatse gade te slaan, met een volledig uitgebouwde waarnemingsopdracht voor de 

Europese Unie bij de verkiezingen, aangevuld met een waarnemersdelegatie van het 

Europees Parlement, en voorafgegaan door een betekenisvolle inspanning om de onmisbare 

bijstand in de organisatie van de verkiezingen te helpen financieren; 

13. stelt dat de Unie de verantwoordelijkheid heeft om de activiteiten van democratische 

organisaties binnen de Iraakse burgermaatschappij aan te moedigen en te begunstigen, 

aangezien dit een belangrijke manier is om de ontwikkeling van een democratisch Irak te 

bevorderen; roept de Commissie op om in de toekomst programma’s te ondersteunen die 

het democratische organisaties in de Iraakse burgermaatschappij mogelijk maken om de 

rechtsstaat en de fundamentele mensenrechten van de Iraakse bevolking te handhaven; 

Herstel van veiligheid en de weg naar de heropbouw 

14. benadrukt dat voor het creëren van een bevredigend en betrouwbaar sociopolitiek klimaat 

voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden: 

a) eerbiediging van het internationale recht en inachtneming van de desbetreffende 

internationale mensenrechtenverdragen om een einde te maken aan de schendingen van de 

mensenrechten; 

b) steun voor en samenwerking met de Irakese autoriteiten op basis van een VN-mandaat; 

c) de Iraakse bevolking ertoe overhalen zich in te zetten voor de wederopbouw van hun 

souvereine, eengemaakte en onafhankelijke staat; 

d) veroordeling van alle vormen van terrorisme en geweld tegen de Iraakse burgerbevolking 

en de multinationale strijdkrachten in Irak; 

e) steun voor de actieve samenwerking van de Europese Unie met Irak in de strijd tegen het 

terrorisme; 

15. onderstreept dat het in een land dat meer dan twintig jaar lang door een vrijwel 

ononderbroken reeks oorlogen en sancties werd geteisterd, voor het herstel van stabiliteit 

van cruciaal belang is dat alle Irakezen toegang hebben tot essentiële voorzieningen als 

elementaire gezondheidzorg en onderwijs, schoon drinkwater en behoorlijke sanitaire 

voorzieningen; verzoekt de Europese Unie met klem om haar aanzienlijke know-how en 

middelen in te zetten voor een samenwerking met de Iraakse autoriteiten en de 

internationale donorgemeenschap om te waarborgen dat het verlenen van deze basisdiensten 

absolute prioriteit krijgt; 

16. roept de Europese Unie en haar lidstaten op om dit initiatief als gelegenheid aan te grijpen 

om te pleiten voor een nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad over Irak om de 

toestand te beoordelen en het stabiliseringsproces te versterken, en waarin voorts aandacht 

moet worden besteed aan: 



a) waarborgen voor een grotere betrokkenheid van en een belangrijkere rol voor de VN; 

b) onderzoek naar en besluitvorming over vervanging van de buitenlandse troepen in Irak 

door een VN-vredesmacht, zeker nu alle aan de verkiezingen deelnemende partijen hebben 

gevraagd om terugtrekking van de buitenlandse troepen en sommige van de coalitielanden 

hiertoe zijn overgegaan of een besluit hiertoe hebben genomen, met als uitgangspunt dat een 

besluit over terugtrekking geleidelijk ten uitvoer moet worden gelegd, volgens een duidelijk 

tijdschema; 

c) deelname aan de opleiding van de Iraakse strijdmacht en politie van de zijde van landen 

die niet aan de oorlog hebben deelgenomen; 

17. herinnert eraan dat de consolidering van de rechtsstaat door doeltreffende democratische 

instellingen op te richten en te versterken, de eliminatie van aanleidingen tot wrijving tussen 

de verschillende bevolkingsgroepen, met inbouw van het perspectief van gelijkheid van 

man en vrouw in alle projecten, de versterking van de burgermaatschappij door de 

ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties en de waarborging van vrije media en 

waarachtige eerbied voor de universele mensenrechtennormen en met name voor de rechten 

van minderheden, centrale uitdagingen blijven voor de wederopbouw op het institutioneel 

en sociaal vlak; 

18.  verheugt zich over het besluit van Irak om het Statuut van Rome inzake het Internationaal 

Strafhof te ondertekenen, maar roept de autoriteiten van het land nogmaals op om de 

doodstraf af te schaffen, voor behoorlijke detentievoorwaarden voor gevangenen te zorgen 

en een doeltreffend gerechtelijk apparaat in te stellen om het klimaat van straffeloosheid te 

bestrijden door alle schuldigen te vervolgen; wijst erop dat deze maatregelen vergezeld 

moeten gaan van een ondubbelzinnige beleidsvoering op economisch, sociaal en cultureel 

vlak en op korte en middellange termijn met een noodhulpplan moeten worden aangevuld, 

aangezien grote delen van de Iraakse bevolking sterk verarmd zijn en internationale 

steunmaatregelen dus dringend noodzakelijk zijn; 

19. is van oordeel dat een onafhankelijke, door de VN geleide commissie, bestaande uit 

prominente Iraakse en internationale juristen, in het leven moet worden geroepen om 

voorstellen te doen voor een uitgebreid pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat ten 

aanzien van schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden en grootschalige 

misdaden die in het verleden hebben plaatsgevonden, het recht zijn loop zal hebben; 

benadrukt in dit verband de noodzaak dat de leiders van het vorige regime voor het gerecht 

worden gebracht en dat zij daarbij recht hebben op een eerlijke, onpartijdige procesgang, in 

overeenstemming met universele normen, met inbegrip van afschaffing van de doodstraf; 

20. benadrukt dat vrouwen in Irak nog steeds aan vormen van discriminatie in de wetgeving en 

de juridische praktijk onderhevig zijn; roept de Iraakse autoriteiten met name op om 

‘eremoorden’ uit de wereld te helpen en ervoor te zorgen dat deze misdrijven op dezelfde 

wijze als andere moorden worden vervolgd en bestraft; roept de Iraakse autoriteiten in dit 

verband op alle wetten te wijzigen die vrouwen discrimineren, met inbegrip van het 

wetboek van strafrecht en het personenrecht, en alle voorbehouden tegen het VN-Verdrag 

inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) in te 

trekken; is van mening dat specifieke maatregelen dienen te worden getroffen om gelijke 

kansen voor vrouwen te bevorderen door gelijke economische en sociale rechten voor 

vrouwen te waarborgen, met inbegrip van toegang tot onderwijs, werkgelegenheid en 

gezondheidszorg, alsmede bewegingsvrijheid en politieke participatie; 



21. dringt erop aan de fundamentele rechten te respecteren en te beschermen van Iraks grootste 

groep van binnenlandse ontheemden (IDP), de Moeras-Arabieren, wier behandeling door 

het regime van Saddam Hoessein bijzonder wreed en tragisch was; pleit er sterk voor om 

een langdurige oplossing te zoeken voor het vraagstuk van binnenlandse ontheemden in het 

zuiden van Irak, met inbegrip van het recht om terug te keren naar het land en de wateren 

waar de Moeras-Arabieren sinds meer dan 5000 jaar landbouw en visserij hebben bedreven; 

ondersteunt in deze context de ontwikkeling van maatregelen op het gebied van het 

mensenrechtenbeleid in het nieuwe Irak die zijn gericht op de restitutie van eigendom dat 

door het vroegere regime op illegale wijze in beslag is genomen; 

22. benadrukt het belang om de archeologische vindplaatsen, zoals het oude Babylon, te 

beschermen, en roept de Raad en de Commissie op om de UNESCO te steunen bij het 

financieren van de wederopbouw van het land; 

23. verheugt zich over het gezamenlijk optreden volgens het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid voor de geïntegreerde opdracht van de Europese Unie voor de rechtsstaat 

in Irak en pleit voor verdere beleidsdaden met financiering uit de begroting van de 

Gemeenschap en met medewerking van de diverse instellingen van de Europese Unie bij 

hun uitvoering; 

24. wijst er met nadruk op dat het transatlantisch partnerschap nieuw leven ingeblazen moet 

worden door gedeelde lasten en verantwoordelijkheden binnen het kader van 

daadwerkelijke multilateraliteit die ook de islamitische landen en hun buurlanden omvat; 

vraagt daarom de oprichting van een vredesmacht onder leiding van de Verenigde Naties; 

25. wijst op de noodzaak om Iraks buurlanden bij het wederopbouwproces te betrekken; 

beschouwt geïnstitutionaliseerde samenwerking als een nuttig forum om kwesties van 

gemeenschappelijk belang te bespreken en te coördineren, zoals beveiliging van grenzen, 

terrorisme, wapen- en drugssmokkel en georganiseerde misdaad; is daarenboven overtuigd 

dat een dergelijk forum zich geleidelijk kan ontwikkelen tot een mechanisme voor het 

opbouwen van vertrouwen en voor samenwerking op het gebied van veiligheid in de regio; 

26. erkent en ondersteunt de ervaring van de economische partners uit de huidige EU-landen 

die in de praktijk actief waren als investeerders en leveranciers van diensten in het 

vooroorlogse Irak; 

Eigenheid en  beleidsvoering van de Europese Unie en het Europees Parlement 

27. ziet het beleid van de Europese Unie tegenover Irak in de ruimtere context van haar 

strategisch partnerschap voor het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten en drukt 

de wens uit dat de Europese Unie op middellange termijn een alomvattende regionale 

strategie voor de niet-mediterrane landen van het Midden-Oosten ontwikkelt; 

28. stipt aan dat de Europese Unie regionale samenwerking moet aanmoedigen en Irak moet 

vragen om deel te nemen aan het strategisch partnerschap voor het Middellandse-Zeegebied 

en het Midden-Oosten, en benadrukt dat het geleidelijk tot stand komen van economische 

samenwerking een waardevolle eerste stap betekent om de spanningen af te bouwen en de 

geleidelijke ontwikkeling van samenwerking in politieke en veiligheidsaangelegenheden 

mogelijk maakt; 

29. onderstreept de belangrijke rol die de buurlanden van Irak kunnen spelen in het 



vredesproces, bij het handhaven van de eenheid van het land en bij het opbouwen van het 

democratisch proces; roept de Europese Unie en de lidstaten op om, in het kader van hun 

buitenlandse betrekkingen, de buurlanden van Irak aan te moedigen om deze rol met succes 

te vervullen en hen daarbij te ondersteunen; 

30. wijst erop dat de bijstand en het heropbouwbeleid van de Europese Unie de tekortkomingen 

van het verleden moeten herstellen en moet leiden tot beter inzicht in de Iraakse sociale 

dynamiek en realiteiten, met de hulp van het maatschappelijk middenveld en de niet-

gouvernementele organisaties; benadrukt dat de toekomstige politieke instellingen van Irak 

de wil van de bevolking van Irak dienen te weerspiegelen en in dienst moeten staan van het 

behoud van de eenheid van het land en tegelijk een geografisch gedecentraliseerde regering, 

een participatief politiek stelsel, en, teneinde rekening te houden met de verscheidenheid 

van het land, een federale staat moeten nastreven, en wel door ongehinderde deelname van 

alle sociale en etnische bevolkingsgroepen te waarborgen, en ervoor te zorgen dat vrouwen 

worden vertegenwoordigd en een actieve rol in de politiek en heropbouw van het land 

vervullen, zonder dat zij worden gediscrimineerd; 

31. steunt de opkomst van een sociale markteconomiewijst die ook kleine en middelgrote 

ondernemingen de nodige kansen biedt om te kunnen floreren; is van mening dat 

ondersteuning van de Europese Unie bij de versterking van de democratie en de rechtsstaat 

van even groot belang is; 

32. stemt in met het aanvatten van onderhandelingen voor toetreding tot de WTO als een 

essentiële stap voor de reïntegratie van Irak in de internationale economie, maar acht het 

noodzakelijk om in Irak degelijke en wettige instellingen op te bouwen zodat zijn 

vertegenwoordigers kunnen onderhandelen over de toetredingsvoorwaarden, en spreekt zich 

uit voor doorlopende bijstand van de Europese Unie om Irak aan te moedigen om zich aan 

te sluiten bij internationale organisaties, overeenkomsten en verdragen, zoals UNCTAD, 

UNDP, UNEP, IAO, het Protocol van Kyoto en het Verdrag inzake biodiversiteit en daar 

een actieve inbreng in te hebben; 

33. dringt erop aan dat geen enkele betekenisvolle bijdrage van de Europese Unie tot de 

wederopbouw van Irak ten koste van de steunverlening aan andere landen of gebieden mag 

gaan en benadrukt dat de Europese Commissie volledige, regelmatige en heldere informatie 

moet geven over de daadwerkelijke uitgaven en de uitvoering van de EU-bijstand, ook over 

de middelen die onrechtstreeks ter beschikking gesteld worden via andere organisaties zoals 

het Internationaal Fonds voor de wederopbouw van Irak; 

34. is verbaasd  dat, ondanks zijn resolutie van 16 september 2004 over de situatie in Irak1, de 

voor de wederopbouw ter beschikking gestelde financiële middelen ten dele door de World 

Bank Trust worden beheerd en niet helemaal door de Verenigde Naties; is bezorgd over het 

feit dat de World Bank Trust tot nu toe slechts een uitermate klein deel van de 

binnengehaalde financiële middelen heeft gebruikt; dringt er met klem op aan dat de 

begroting 2006 van de Europese Unie rekening houdt met de capaciteit van Irak om 

middelen te absorberen en beveelt, gezien de grootschalige corruptie in dat land, aan dat het 

gebruik van de financiële middelen onderworpen wordt aan een onafhankelijke controle; 

35. verheugt zich over de nadruk van de Europese Commissie op schuldverlichting en 

onderschrijft de gezamenlijke strategie die in november 2004 tot de overeenkomst van de 

                                                 
1 PB C 140 E van 9.6.2005, blz. 157. 



Club van Parijs geleid heeft, om Irak een schuldverlichting van 80% in drie fasen te 

verlenen; 

36. stipt aan dat de Europese Unie en Irak, gezien de omvang van dat land en de historische en 

geografische banden, op elkaars markten voor goederen en diensten kunnen opereren, en 

moedigt dan ook het streven naar gelijklopender economische regelgeving tussen de 

Europese Unie en Irak aan, naast een politieke en economische dialoog die de weerslag van 

de wederzijdse belangen in een volledig uitgebouwd partnerschap vormt; 

37. spreekt zich uit voor doorlopende bijstand van de Europese Unie om de mogelijkheden van 

de Iraakse administratieve en economische instellingen uit te bouwen, meer in het bijzonder 

door herstructurering van het institutioneel raamwerk, vooral voor wat betreft de oprichting 

van een onafhankelijke centrale bank, een stabiele munt, een belasting- en 

begrotingsautoriteit, ongehinderde ontwikkeling van de financiële markten en de 

particuliere sector, zodat economische markthervormingen en directe investeringen uit het 

buitenland aangemoedigd worden; 

38. stipt aan dat Irak onder het schema van algemene preferenties (SAP) van de Europese 

Gemeenschap valt en spreekt zich uit voor gerichte bestuurlijke samenwerking zodat de 

SAP-handelspreferenties daadwerkelijk op Irak toegepast worden zodra de omstandigheden 

het mogelijk maken; 

39. benadrukt dat een van de essentiële voorwaarden voor de wederopbouw en ontwikkeling 

van de Iraakse economie uitoefening van volledige autoriteit en controle over de 

natuurlijke rijkdommen van het land door de Irakezen en gebruikmaking van de 

opbrengsten uit de verkoop van olie is, die opnieuw in Irak geïnvesteeerd kunnen worden; 

40. benadrukt, gezien de mogelijkheid dat Irak een betekenisvolle bijdrage levert tot 

gewaarborgde energievoorziening voor de Europese Unie en dat hogere Iraakse productie 

van olie en aardgas in het wederzijds voordeel van de Europese Unie en Irak kan zijn, dat 

evenwichtige voorwaarden voor investeringen en coördinatie van de regelgeving in de 

energiesector factoren van groot belang voor zowel de Europese Unie als Irak zijn; 

41. wijst erop dat het van het grootste belang is om de Europese belastingbetalers helder te 

informeren over door de EU uitgegeven bedragen en uitgevoerde projecten in Irak; verzoekt 

de Commissie daarom om een voorlichtingsstrategie in de Europese media op te zetten en 

een Internetsite te creëren op de portaalsite van "EuropeAid - Dienst voor samenwerking" 

van de Commissie om relevante informatie over haar Iraakse ontwikkelingsinitiatieven te 

verschaffen en de transparantie te vergroten; 

42. wenst dat alle projecten inzake humanitaire hulp en wederopbouw zorgvuldig, transparant 

en op coherente wijze worden gepland, met een grotere coördinatie en meer samenwerking 

met de internationale donoren, waarbij tevens de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden 

voor humanitaire hulpverleners gegarandeerd moeten worden; 

43. benadrukt dat de wederopbouw op een neutrale wijze uitgevoerd moet worden, waarbij de 

Iraakse interimaire en soevereine autoriteiten controle hebben over de 

wederopbouwprojecten; 

44. benadrukt de noodzaak zich uitdrukkelijk te richten op het meest kwetsbare deel van de 

bevolking, namelijk kinderen, ouderen en gehandicapten, om te zorgen voor een optimale 



gezondheidszorg en sociale bescherming; 

45. verzoekt donorlanden om speciale programma's op het gebied van medische zorg en sociale 

en financiële steun te ontwikkelen voor de sociale reïntegratie van door landmijnen en 

clusterbommen invalide geworden slachtoffers en hun families, en de bevolking, in het 

bijzonder vrouwen en kinderen, effectief over de gevaren van mijnen voor te lichten door 

middel van bewustmakingscampagnes, en om actief mijnen te verwijderen en om af te zien 

van het gebruik van antipersoonsmijnen; 

46. meent dat het opstellen van de grondwet van het allergrootste belang voor het land en de 

verdere uitbouw van zijn instellingen is; benadrukt dat het van cruciaal belang is om de 

rechten van vrouwen in de nieuwe grondwet van Irak te verankeren en roept de Europese 

Unie in dit verband op om dit bij iedere gelegenheid ten zeerste te ondersteunen; biedt met 

het oog op de opstelling van de Iraakse grondwet zijn ervaring en bijstand aan; stelt voor 

om de parlementaire dimensie van het nieuw Irak te reactiveren door aanmoediging van 

dialoog tussen het Iraaks parlement, het Europees Parlement , de parlementen van de 

buurlanden en het Amerikaans Congres, in het kader van een ruimere transatlantische 

dialoog van wetgevende instanties; 

47. vraagt onmiddellijke oprichting van een parlementaire delegatie ad hoc voor de 

betrekkingen met het Iraaks overgangsparlement, die op middellange termijn tot een 

permanente parlementaire delegatie voor de betrekkingen met Irak om te vormen is; 

48. roept de Commissie op om het voorbeeld van de Raad te volgen en een permanente 

aanwezigheid in Irak in te stellen, afhankelijk van de noodzakelijke inschatting met 

betrekking tot de veiligheid van haar personeel; 

° 

°  ° 

49. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan regeringen van de lidstaten, de 

Raad, de Commissie, de Iraakse nationale overgangsassemblee, de secretaris-generaal van 

de Verenigde Naties, de regeringen van de landen die zijn betrokken bij het proces van 

Barcelona, de regeringen van Iran en van de lidstaten van Samenwerkingsraad van de 

Golfstaten, alsmede de regering en het Congres van de Verenigde Staten van Amerika. 


