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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse 
af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den 
ene side og Turkmenistan på den anden side
(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (12183/1/2011),

– der henviser til udkast til partnerskabs- og samarbejdsaftale om oprettelse af et 
partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene 
side og Turkmenistan på den anden side (12288/2011),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, 
artikel 100, stk. 2, artikel 207, 209 samt artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde såvel som artikel 101 i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8-0059/2015),

– der henviser til sine tidligere beslutninger om regionen Centralasien, navnlig beslutning 
af 20. februar 2008 om en EU-strategi for Centralasien1, af 15. december 2011 om 
status over gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien2, af 13. april 2016 om 
gennemførelse og revision af EU's strategi for Centralasien3 og af 22. april 2009 om 
interimsaftalen om handel med Turkmenistan4, samt til sin beslutning af 14. februar 
2006 om menneskerettigheds- og demokratiklausulen i EU-aftaler5,

– der henviser til interimsaftalen fra 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab, Det 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den 
ene side og Turkmenistan på den anden side om handel og handelsanliggender, som 
blev indgået af Rådet den 27. juli 2009 (5144/1999), og til de ordinære møder i Det 
Blandede Udvalg, der er nedsat i henhold hertil,

– der henviser til aftalememorandummet om energi, som blev indgået mellem Den 
Europæiske Union og Turkmenistan i maj 2008,

– der henviser til de internationale konventioner om henholdsvis borgerlige og politiske 
rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som Turkmenistan har 
tilsluttet sig,

– der henviser til den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Turkmenistan,

– der henviser til tilsagnet fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående 

1EUT C 184 E af 6.8 2009, s. 49.
2EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 91.
3EUT C 58 af 15.2.2018, s. 119.
4EUT C 184 E af 8.7 2010, s. 20.
5EUT C 290 E af 29.11 2016, s. 107.
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repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) i hendes skrivelse 
til Udenrigsudvalget af 16. december 2015, som indeholder de aspekter, der er nævnt i 
punkt 3 heri,

– der henviser til skrivelse fra NF/HR til formanden for Udenrigsudvalget af 5. juli 2018, 
hvori hun gør opmærksom på sin støtte til partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) 
med Turkmenistan, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 5,

– der henviser til interimsbetænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0072/2019),

A. der henviser til, at Centralasien er en region, som Den Europæiske Union er stadig mere 
engageret i;

B. der henviser til, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) med Turkmenistan blev 
paraferet i 1997 og undertegnet i 1998; der henviser til, at 14 af de 15 oprindelige 
signatarstater siden har ratificeret partnerskabs- og samarbejdsaftalen (Det Forenede 
Kongerige er det sidste land, der mangler); der henviser til, at Turkmenistan ratificerede 
PSA i 2004; der henviser til, at tiltrædelsen af PSA for de medlemsstater, der er tiltrådt 
EU efter aftalens undertegnelse, er underlagt en særskilt protokol og en særskilt 
ratifikationsprocedure;

C. der henviser til, at PSA, når den er fuldt ratificeret, vil være indgået for en indledende 
periode på ti år, hvorefter den fornys årligt, hvilket giver EU mulighed for at trække sig 
ud af aftalen, i fald der opstår alvorlig tvivl om respekten for menneskerettighederne 
eller andre alvorlige overtrædelser; der henviser til, at parterne kan ændre aftalen for at 
tage højde for nye udviklinger;

D. der henviser til, at Europa-Parlamentet blev hørt om interimsaftalen om handel (ITA) 
med Turkmenistan af Rådet i april 2009 som led i en fakultativ, retligt ikke-bindende 
procedure;

E. der henviser til, at Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og 
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) har opstillet deres 
benchmarks, ud fra hvilke fremskridtene i Turkmenistan bør måles, og kriterierne for 
godkendelse af yderligere samarbejde i overensstemmelse med internationalt 
anerkendte standarder for retsstatsprincippet, god regeringsførelse og 
menneskerettighederne;

F. der henviser til, at respekt for demokrati og grundlæggende rettigheder og 
menneskerettigheder samt for principperne om en markedsøkonomi, der udgør 
væsentlige elementer af ITA (som fastsat i både artikel 1 deri og i artikel 2 i PSA), 
fortsat bør være langsigtede mål for Turkmenistan; der henviser til, at ensidig 
suspension af anvendelsen er en mulighed i tilfælde af, at en af parterne overtræder 
disse elementer;

G. der henviser til, at Udenrigsudvalget efter behandling af udkastet til henstilling om 
godkendelse af indgåelsen af PSA og det ledsagende udkast til betænkning af 8. maj 
2015 med et forslag til beslutning besluttede midlertidigt at suspendere proceduren den 
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24. maj 2016, indtil det vurderede, at der var gjort tilstrækkelige fremskridt, hvad angår 
overholdelse af menneskerettigheder og retsstaten, og besluttede at indlede den 
nuværende interimsprocedure;

H. der henviser til, at den fortsatte gyldighed af de benchmarks for Turkmenistans 
fremskridt på menneskerettighedsområdet, som Parlamentet formulerede i sine tidligere 
beslutninger, er af afgørende betydning for en principbaseret og sammenhængende EU-
politik for forbindelserne med landet;

I. der henviser til, at Turkmenistan i 2015 vedtog en national handlingsplan om 
menneskerettigheder for 2016-2020 (NAPHR), som blev udarbejdet med bistand fra 
FN's udviklingsprogram i 2013;

J. der henviser til, at Turkmenistan har indgået internationale aftaler, såsom ICCPR, 
ICESCR og ILO-konventioner;

1. anmoder Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om 
hurtigst muligt at opstille følgende kortsigtede benchmarks for at måle holdbare 
fremskridt, der gøres af de statslige myndigheder i Turkmenistan, baseret på 
henstillinger fra FN, OSCE og EBRD, og inden det har godkendt partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen:

Det politiske system, retsstatsprincippet og god regeringsførelse

(i) en klar fordeling mellem den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt 
og bl.a. muliggøre og garantere befolkningens reelle deltagelse i statslige 
beslutningsprocesser, herunder en høring af internationale eksperter såsom 
Europarådets Venedigkommission og OSCE's Kontor for Demokratiske 
Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), om Turkmenistans forfatning 
med disse demokratiske principper og en tilkendegivelse af vilje fra 
Turkmenistans side til at tage hensyn til de anbefalinger for reformer, som disse 
organisationer har foreslået

(ii) fjernelse af restriktioner på registrering og på ikke-statslige organisationers 
funktionsmåde

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

(iii) gennemførelse af de forpligtelser, den turkmenske regering har indgået i sin 
NAPHR for 2016-2020 

(iv) et stop for de hemmelige tilbageholdelser og tvungne forsvindinger, 
tvangsarbejde, tortur og afsløring af forsvundne personers skæbne eller 
opholdssted, som gør det muligt for familier at blive i kontakt med 
varetægtsfængslede anerkendelse fra landets myndigheders side af eksistensen af 
politiske fanger og uhindret adgang til landet for internationale organisationer og 
uafhængige observatører, herunder Den Internationale Røde Kors Komité
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(v) sikring af uhindret adgang til forskellige informationskilder og især mulighed 
for, at folk kan få adgang til alternative informationskilder, herunder 
internationale kommunikationsfaciliteter, og beholde 
telekommunikationsanordninger såsom private parabolantenner eller 
internetforbindelser

(vi) et stop for forfølgelsen og intimideringen af uafhængige journalister og 
civilsamfundsaktivister samt menneskerettighedsaktivister i såvel landet som 
udlandet, herunder deres familiemedlemmer sikring af ytrings- og 
forsamlingsfriheden

(vii) tillade FN og internationale og regionale menneskerettighedsorganisationer, som 
har anmodet herom, adgang, og som stadig afventer svar

(viii) sætte en stopper for det uformelle og arbitrære system af rejseforbud og at sikre, 
at personer, der er blevet nægtet tilladelse til at forlade landet, kan rejse frit

2. anmoder Rådet, Kommissionen og NF/HR om at tage følgende langsigtede henstillinger 
om holdbare og troværdige fremskridt med i betragtning:

Det politiske system, retsstatsprincippet og god regeringsførelse

(i) respekt for principperne om politisk pluralisme og demokratisk ansvarlighed med 
ordentligt fungerende politiske partier og andre organisationer, der er frie for 
indblanding

(ii) vedvarende gennemførelse af reformer i overensstemmelse med FN's mål for 
bæredygtig udvikling på alle forvaltningsniveauer og -områder, navnlig i 
retsvæsenet og lovhåndhævelsen

(iii) en stærk og effektiv beskyttelse mod korruption på højt niveau, hvidvaskning af 
penge, organiseret kriminalitet og narkotikahandel

(iv) fuld gennemførelse af loven om forbud mod børnearbejde

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

(v) overordnet respekt for en fredelig og lovlig udøvelse af retten til ytringsfrihed, 
foreningsfrihed og religions- eller trosfrihed

(vi) generel fri bevægelighed, både i og uden for landet

3. understreger, at Europa-Parlamentet er nødt til nøje at følge og overvåge udviklingen i 
Turkmenistan og gennemførelsen af alle dele af PSA, når den træder i kraft; opfordrer i 
denne forbindelse NF/HR til at gennemføre og offentligt forpligte sig til at følge 
mekanismen for overvågning af menneskerettighederne og give Parlamentet mulighed 
for at blive behørigt orienteret af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-
Udenrigstjenesten) om gennemførelsen af PSA, når den træder i kraft, og navnlig om 
dens mål og overholdelsen af artikel 2, således at det kan reagere på udviklingen på 
stedet i tilfælde af dokumenterede og godtgjorte alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne; fremhæver muligheden for en mekanisme til at suspendere 
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PSA, hvis sådanne tilfælde opstår, og glæder sig i denne forbindelse over skrivelsen fra 
NF/HR til Udenrigsudvalget af 16. december 2015, som indeholder følgende mål: 

(i) sikring af, at Europa-Parlamentet er ordentligt informeret om gennemførelsen af 
menneskerettigheds- og demokratiseringsbestemmelserne i PSA, herunder adgang 
til relevante oplysninger om udviklingen i situationen med hensyn til 
menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, og at det orienteres 
rettidigt efter anmodning før og efter møder i Samarbejdsrådet med forbehold af 
gældende fortrolighedsregler

(ii) tættere interaktion med Europa-Parlamentet og civilsamfundet som forberedelse 
til de årlige menneskerettighedsdialoger og afrapporteringer 

(iii) høring af Europa-Parlamentet i forbindelse med udarbejdelsen af opdateringer af 
EU's menneskerettighedslandestrategi for Turkmenistan;

4. bifalder meddelelsen fra NF/HR fra november 2018 om oprettelsen af en fuldt udbygget 
EU-delegation i Ashgabat; understreger, at den nye delegation bør udvikle en gensidigt 
fordelagtig samarbejdsstrategi, som er skræddersyet til Turkmenistans 
udviklingsmæssige forhold og behov, overvåge situationen i landet, herunder 
menneskerettighedskrænkelser og enkeltsager, der giver anledning til bekymring, bør gå 
i dialog med landets forskellige politiske, sociale og økonomiske aktører, fremme 
diplomati på stedet og forbedre forvaltningen og overvågningen af projekter, der 
finansieres via EU's eksterne finansieringsinstrumenter;

5. konkluderer, at Parlamentet vil overveje at godkende aftalen, når det mener, at 
henstillingerne i stk. 1 og 3 er blevet behørigt imødekommet af Kommissionen, Rådet, 
NF/HR og Turkmenistans statslige myndigheder;

6. pålægger sin formand at anmode Rådet, Kommissionen og NF/HR om regelmæssigt at 
give Parlamentet væsentlige oplysninger om situationen i Turkmenistan;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, NF/HR samt 
til Turkmenistans regering og parlament.
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BEGRUNDELSE

Rådets første anmodning om samstemmende udtalelse om partnerskabs- og samarbejdsaftalen 
mellem EU og Turkmenistan (PSA) blev forelagt Europa-Parlamentet i 1998, efter at den var 
undertegnet samme år, men den blev ikke behandlet af Parlamentet af årsager, der vedrører 
manglende respekt for retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne.

Udvalgets henstilling om godkendelse såvel som en ledsagende betænkning blev begge 
vedtaget den 26. januar 2011, men er ikke nået frem til plenarforsamlingen, fordi 
retsgrundlaget for Rådets anmodning ikke var i overensstemmelse med de rettigheder, der er 
opnået med Lissabontraktaten, og af andre årsager, som vedrører Parlamentets anmodning om 
en overvågningsmekanisme for menneskerettigheder i landet. 

Den 19. februar 2015 anmodede Rådet for anden gang om Parlamentets godkendelse af 
partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA). 

Udkastet til henstilling om godkendelse af PSA og udkastet til den medfølgende beslutning og 
betænkning fra den nuværende ordfører blev offentliggjort den 7. maj 2015.

Forud for den første drøftelse af godkendelsen og den ledsagende betænkning besluttede 
Udenrigsudvalget den 22. juni 2015, også efter anmodning fra ordføreren, at suspendere sin 
behandling, indtil der var sket fremskridt med en aftale med NF/HR Federica Mogherini om 
gennemførelsen af kontrollen med PSA, navnlig for så vidt angår en 
"menneskerettighedsovervågningsmekanisme", der involverer Parlamentet og civilsamfundet. 

Derefter sendte NF/HR en skrivelse til udvalget den 16. december 2015 med en skitsering af 
de overordnede elementer i en sådan overvågningsmekanisme. På dette grundlag besluttede 
det udvidede formandskab den 1. februar 2016, at dette udgjorde et tilstrækkeligt grundlag 
for, at udvalget kunne genoptage proceduren. 

Som følge af de fremsatte ændringsforslag og de debatter, der fandt sted under den første 
drøftelse den 11. april 2016 med deltagelse af EU's særlige repræsentant for Centralasien, Jiří 
Burian og andre rådgivende møder mellem de medlemmer, der var involveret i proceduren i 
maj 2016, blev det imidlertid åbenbart, at der endnu ikke fandtes et klart flertal i udvalget for 
at stemme for godkendelsen som følge af den tilsyneladende mangel på respekt for 
retsstatsprincippet, god regeringsførelse og menneskerettighederne i Turkmenistan trods visse 
fremskridt med nylige lovgivningsmæssige reformer.

På den baggrund tilsluttede udvalget sig den 24. maj 2016 ordførerens anmodning om 
midlertidigt at suspendere henstillingen om godkendelse og den ledsagende beslutning, indtil 
der var opnået konsensus i udvalget om en positiv afstemning om PSA. 

Samtidig blev ordførerens anmodning om iværksættelse af en særskilt procedure, der ville 
give Parlamentet mulighed for at fremsætte sine synspunkter vedrørende partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen forud for godkendelsen i en interimsbetænkning/beslutning i henhold til 
artikel 99 (5), imødekommet. 
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Formålet med denne interimsbetænkning er at indføje følgende elementer:

1) Opstilling af kortsigtede gennemførlige og troværdige benchmarks, som kan bruges til at 
måle de turkmenske myndigheders fremskridt, navnlig på områderne retsstat, god 
regeringsførelse og menneskerettigheder. Kommissionen, Rådet og NF/HR anmodes om at 
aflægge rapport til Parlamentet om de fremskridt, der er gjort, på grundlag af hvilke Europa-
Parlamentet kan beslutte at gå videre med afstemningen om godkendelse. 

Ordføreren opfordrer indtrængende udvalget til at benytte sig af den åbning, der har vist sig i 
forbindelserne mellem EU og Turkmenistan, af følgende grunde: det økonomiske tilbageslag 
som følge af det kraftige fald i energipriserne, som udgør hovedparten af landets indtægter, 
hovedsagelig gennem Kinas næsten monopollignende gaseksport fra Turkmenistan; de 
turkmenske myndigheders åbenhed over for at åbne for ny energidistribution, herunder til 
Europa, som kan bidrage til, at EU kan blive energimæssigt uafhængigt af Rusland; 
genopblomstringen af russiske interesser i regionen og amerikanernes tab af interesse for god 
regeringsførelse på bekostning af andre sikkerheds- og energiinteresser i regionen; i sidste 
ende EU's forpligtelse til at fremme respekten for demokratiet, retsstatsprincippet og 
menneskerettighederne, som bedst kan opnås gennem en tættere dialog om alle politik- og 
sektorsamarbejdsområder inden for de mekanismer, der er fastsat i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen, når den først er ratificeret (som f.eks. et samarbejdsråd, et 
samarbejdsudvalg og et parlamentarisk samarbejdsudvalg). 

2)  Udarbejdelse af langsigtede henstillinger med henblik på holdbare og troværdige 
fremskridt for så vidt angår det politiske system, retsstaten og god regeringsførelse, 
menneskerettighederne og frihed, som bør tages i betragtning, når PSA er trådt i kraft. 

3) Positiv modtagelse af og anmodning om et offentligt tilsagn om en aftale om 
gennemførelsen af den overvågningsmekanisme for menneskerettigheder, som NF/HR 
Federica Mogherini har foreslået Europa-Parlamentet på grundlag af hendes ovennævnte 
skrivelse af 16. december 2015, og som skal indføres, når PSA træder i kraft, hvilket omfatter 
følgende punkter:

- sikring af, at Parlamentet er ordentligt informeret om gennemførelsen af 
menneskerettigheds- og demokratiseringsbestemmelserne i PSA, herunder har adgang til 
relevante oplysninger om udviklingen i situationen med hensyn til menneskerettigheder, 
demokrati og retsstat, og at det orienteres efter anmodning før og efter møder i 
Samarbejdsrådet med forbehold af gældende fortrolighedsregler 

- tættere interaktion med Europa-Parlamentet og civilsamfundet i forbindelse med 
forberedelsen af og afrapporteringer om de årlige menneskerettighedsdialoger 

- høring af Parlamentet i forbindelse med udarbejdelsen af opdateringer af EU's 
menneskerettighedslandestrategi for Turkmenistan.

En sådan mekanisme bør sætte Europa-Parlamentet i stand til at reagere på udviklingen på 
stedet i tilfælde af dokumenterede og godtgjorte alvorlige brud på menneskerettighederne og 
eventuelt anmode om suspension af PSA.

4) bifalder meddelelsen fra NF/HR Federica Mogherini i november 2018 om oprettelsen af 
en fuldt udbygget EU-delegation i Ashgabat, der var lovet af hendes forgænger. Dette bør 
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bidrage til at give EU større diplomatisk indflydelse i landet og indirekte kontakt med landets 
befolkning, hvilket i betydelig grad vil styrke kapaciteten til at overvåge 
menneskerettighedssituationen.

Hvis Europa-Parlamentet vedtager en beslutning på grundlag af dette udkast til 
interimsbetænkning, vil Udenrigsudvalget med jævne mellemrum kunne evaluere de 
fremskridt, der gøres med opfyldelsen af de heri fastsatte kriterier, i samarbejde med andre 
relevante EP-organer. Hvis fremskridtene anses for at være tilstrækkelige og holdbare, kan 
udvalget beslutte at genoptage godkendelsesproceduren sammen med en ledsagende 
betænkning med henblik på en positiv henstilling om godkendelse af partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen.
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