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NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku týkající se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem
(2018/2236(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2018/... ze dne 16. července 2018, kterým se 
Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku zmocňují zahájit jednání a jednat jménem Evropské unie o těch ustanoveních 
komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Republikou Uzbekistán na straně druhé, jež spadají do pravomoci Unie (10336/18),

 s ohledem na rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě dne 16. 
července 2018, kterým se Evropská komise zmocňuje zahájit jednání a jednat jménem 
členských států o těch ustanoveních komplexní dohody mezi Evropskou unií a jejími 
členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, jež spadají do 
pravomoci členských států (10337/18),

 s ohledem na směrnice Rady pro jednání ze dne 16. července 2018 (10601/18 EU 
Restricted), které byly Parlamentu předloženy dne 6. srpna 2018,

 s ohledem na stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Republikou 
Uzbekistán, která je v platnosti od roku 1999,

 s ohledem na memorandum o porozumění v oblasti energetiky, které podepsala EU
s Uzbekistánem v lednu 2011, 

 s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí 
Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá 
partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné
a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její 
působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí 
platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích1,

 s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí 
Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá 
partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné
a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její 
působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí 
platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích2,

                                               
1 Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 394.
2 Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 51.
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 s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2014 o lidských právech v Uzbekistánu1,

 s ohledem na své usnesení o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii ze dne 
15. prosince 2011 a na usnesení o provádění strategie EU pro Střední Asii2 a její revizi 
ze dne 13. dubna 20163,

 s ohledem na společné prohlášení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku ze dne 19. září 2018 s názvem „Propojení Evropy a Asie –
základní prvky strategie EU“ (JOIN(2018)0031), 

 s ohledem na návštěvu Uzbekistánu, kterou uskutečnil Výbor Evropského parlamentu 
pro zahraniční věci v září 2018 a podvýbor Evropského parlamentu pro lidská práva
v květnu 2017, a na pravidelné návštěvy této země vykonané delegací ve Výborech pro 
parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-
Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem,

 s ohledem na výsledky 13. zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Střední Asie 
konaného dne 10. listopadu 2017 v Samarkandu, které se zaměřilo na dvoustrannou 
agendu (hospodářství, konektivita, bezpečnost a právní stát) a regionální záležitosti, 

 s ohledem na společné prohlášení ze 14. zasedání ministrů zahraničních věcí EU
a Střední Asie konaného dne 23. listopadu 2018 v Bruselu nazvané „EU a Střední Asie 
– společným úsilím k zajištění budoucnosti vyznačující se inkluzivním růstem, 
udržitelnou konektivitou a pevnějšími partnerstvími“4,

 s ohledem na nepřetržitou rozvojovou pomoc EU poskytovanou Uzbekistánu, která
v období 2014–2020 dosáhla výše 168 milionu EUR, finanční pomoc Evropské 
investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a další opatření 
EU přijímaná na podporu míru a bezpečnosti a omezení jaderného odpadu v této zemi, 

 s ohledem na prohlášení z Taškentské konference o Afghánistánu, která se pod názvem 
„Mírový proces, bezpečnostní spolupráce a regionální propojení“ konala ve dnech 
26. a 27. března 2018 v Uzbekistánu a jíž spolupředsedal Afghánistán, 

 s ohledem na Strategii činností v pěti prioritních oblastech v zájmu rozvoje Uzbekistánu 
(rozvojová strategie) na období 2017–2021,

– s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že dne 23. listopadu 2018 zahájila EU s Uzbekistánem společná 
jednání o komplexní posílené dohodě o partnerství a spolupráci, která by nahradila 
stávající dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem s cílem posílit
a prohloubit spolupráci v oblastech společného zájmu na základě společných hodnot 

                                               
1 Úř. věst. C 274, 27.7.2016, s. 25.
2 Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
3 Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 119.
4 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-
central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en
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demokracie, právního státu a řádné správy věcí veřejných, a posílit tak mezinárodní 
bezpečnost a účinně řešit globální výzvy, jako je terorismus, změna klimatu
a organizovaná trestná činnost;

B. vzhledem k tomu, že komplexní posílená dohoda bude vyžadovat souhlas Parlamentu, 
aby mohla vstoupit v platnost;

1. doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku následující:

Vztahy mezi EU a Uzbekistánem

a) rozhodně uvítat kroky, které Uzbekistán učinil směrem k otevřenější společnosti, a plné 
zapojení této země do politického dialogu s EU, který vyústil v jednání o komplexní 
posílené dohodě o partnerství a spolupráci;

b) významně podpořit udržitelné reformy na základě stávajících a budoucích dohod, jež by 
měly vést k hmatatelným výsledkům a řešit politické, společenské a hospodářské 
otázky, přičemž by se měla zejména zlepšit správa věcí veřejných, vytvořit podmínky 
pro skutečně rozmanitou a nezávislou občanskou společnost, posílit dodržování 
lidských práv a odstranit překážky podnikání;

c) ocenit probíhající reformy zaměřené na zlepšení podnikatelského prostředí, soudního 
systému a bezpečnostních služeb, pracovních podmínek a správní odpovědnosti
a účinnosti; zdůraznit, že komplexní reformní plán Uzbekistánu, rozvojová strategie na 
období 2017–2021, musí být podpořen opatřeními na usnadnění zahraničního obchodu
a zlepšení podnikatelského prostředí;

d) podpořit vznik tolerantní a demokratické společnosti s důvěryhodnou vládou 
prosazováním postupné liberalizace a pokroku v sociálně-ekonomické oblasti ve 
prospěch obyvatelstva;

e) uvítat propuštění politických vězňů a vybízet orgány země k řešení případů vězňů 
svědomí;

f) uvítat pokrok, jehož bylo učiněno v otázce vymýcení dětské práce a postupného 
upouštění od nucené práce, a dále návštěvy Uzbekistánu, které v nedávné době v této 
souvislosti vykonali zvláštní zpravodajové OSN, a opětovné otevření země 
mezinárodním nevládním organizacím zabývajícím se těmito otázkami;

g) vyzvat orgány Uzbekistánu k tomu, aby využily relativně vysoké úrovně vzdělání 
mladých lidí ve své zemi ke snížení nezaměstnanosti a posílení malých a středních 
podniků;

h) pokračovat v dialogu o lidských právech a současně začleňovat otázky lidských práv do 
programu všech jednání; vybízet k dodržování mezinárodních nástrojů v oblasti 
lidských práv;

i) naléhat na orgány Uzbekistánu, aby pracovaly na zlepšení místního zdravotnictví, neboť 
po získání nezávislosti země se situace v této oblasti výrazně zhoršila; 
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j) ocenit novou zahraniční politiku Uzbekistánu, jejíž výsledkem je zlepšení spolupráce se 
sousedními zeměmi a mezinárodními partnery, zejména pokud jde o podporu stability
a bezpečnosti v regionu, správu hranic a vodní hospodářství, vymezení hranic
a energetiku; podpořit pozitivní vývoj, pokud jde o zapojení Uzbekistánu do mírového 
procesu v Afghánistánu;

k) zohlednit významnou roli Uzbekistánu, pokud jde o chystanou revizi strategie EU pro 
Střední Asii, která uplatňuje zásadu diferenciace;

l) uznat legitimní obavy Uzbekistánu o bezpečnost a posílit spolupráci při řešení krizí, 
předcházení konfliktům, integrované správě hranic a boji proti násilné radikalizaci, 
terorismu, organizované trestné činnosti a nezákonnému obchodování s drogami, 
přičemž je nutné dodržovat právní stát včetně lidských práv; 

m) zajistit účinnou spolupráci v boji proti korupci, praní peněz a daňovým únikům;

n) podmínit poskytování pomoci Uzbekistánu z nástrojů EU pro financování vnější 
činnosti a půjček od EIB a EBRD pokračováním reformního procesu;

o) podpořit provádění klíčových mezinárodních úmluv potřebných pro získání statusu 
GSP+;

p) podpořit úsilí Uzbekistánu o zapojení se do procesu přistoupení k Světové obchodní 
organizaci (WTO), aby se země mohla lépe integrovat do světové ekonomiky a zlepšit 
své podnikatelské prostředí, a přilákat tak více přímých zahraničních investic;

q) zohlednit vývoj vztahů v souvislosti s prováděním čínské iniciativy „Jeden pás, jedna 
cesta“ (One Belt One Road);

Nová komplexní hodnota 

r) využít jednání a nadcházející ratifikace a provádění posílené dohody o partnerství
a spolupráci k podpoře udržitelného přechodu Uzbekistánu na odpovědnější
a demokratičtější režim;

s) vyjednat moderní komplexní a ambiciózní dohodu mezi EU a Uzbekistánem, která 
nahradí dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1999 a posílí politickou spolupráci, 
vztahy v oblasti obchodu a investic a spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje, 
konektivity, lidských práv a řádné správy věcí veřejných a přispěje k udržitelnému 
přechodu Uzbekistánu;

t) obnovit jejich závazek ke zlepšení demokratických standardů, dodržování zásad řádné 
správy věcí veřejných a právního státu a dodržování lidských práv;

u) podpořit obnovené úsilí Uzbekistánu o multilaterální a mezinárodní spolupráci
v otázkách globálního i regionálního významu, jako je například mezinárodní 
bezpečnost a boj proti násilnému extremismu a organizované trestné činnosti, změna 
klimatu a migrace;

v) zlepšit ustanovení týkající se obchodních a hospodářských vztahů prosazováním zásad 
tržní ekonomiky, včetně právní jistoty, a nezávislých a transparentních institucí s cílem 
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zajistit udržitelné přímé zahraniční investice a přispět k diverzifikaci hospodářství této 
země; 

w) posílit aspekty meziparlamentní spolupráce v rámci zmocnění Výboru pro parlamentní 
spolupráci v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv, včetně přímé 
odpovědnosti zástupců Rady pro spolupráci a Výboru pro parlamentní spolupráci;

x) zajistit zapojení všech příslušných aktérů včetně občanské společnosti během jednání
i prováděcí fáze dohody;

y) zahrnout podmínky možného pozastavení spolupráce v případě porušení nedílných 
součástí dohody jednou ze stran, včetně konzultace Parlamentu v těchto případech; 

z) zajistit, aby byl Parlament úzce zapojen do monitorování provádění všech částí posílené 
dohody o partnerství a spolupráci, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, a bylo s ním
v této souvislosti konzultováno, přičemž je třeba zajistit, aby Parlament a občanská 
společnost byly o provádění dohody náležitě informovány Evropskou službou pro 
vnější činnost a v reakci na to jednaly;

aa) zajistit předávání všech dokumentů souvisejících s jednáním Evropskému parlamentu, 
za dodržení pravidel v souvislosti s ochranou důvěrných informací, s cílem umožnit 
Parlamentu řádný přezkum vyjednávacího procesu a splnit interinstitucionální 
povinnosti vyplývající z čl. 218 odst. 10 SFEU, a pravidelně Parlament informovat;

ab) prozatímně uplatňovat posílenou dohodu o partnerství a spolupráci pouze tehdy, dal-li
k tomu Parlament svůj souhlas;

ac) spustit informační kampaň s cílem seznámit veřejnost s očekávanými pozitivními 
výsledky spolupráce ve prospěch občanů EU i Uzbekistánu;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i prezidentovi, vládě a parlamentu 
Republiky Uzbekistán.
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