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AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE

az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió 
kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Üzbegisztán közötti új 
átfogó megállapodásról szóló ajánlásáról
(2018/2236(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkére,

– tekintettel az Európai Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Üzbég 
Köztársaság közötti átfogó megállapodás uniós hatáskörbe tartozó rendelkezéseire 
irányuló tárgyalásoknak az Európai Unió nevében történő megkezdésére és 
lefolytatására való felhatalmazásáról szóló, 2018. július 16-i (EU) 2018/... tanácsi 
határozatra (10336/18),

 tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2018. 
július 16-án elfogadott, az Európai Bizottságnak az egyrészről az Európai Unió és 
tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti átfogó megállapodás tagállami 
hatáskörbe tartozó rendelkezéseire irányuló tárgyalásoknak a tagállamok nevében 
történő megkezdésére és lefolytatására való felhatalmazásáról szóló határozatára 
(10337/18),

 tekintettel a Parlamentnek 2018. augusztus 6-án továbbított, 2018. július 16-i tanácsi 
tárgyalási irányelvekre (10601/18 EU Restricted),

 tekintettel az EU és Üzbegisztán között 1999-ben hatályba lépett, meglévő partnerségi 
és együttműködési megállapodásra (PEM),

 tekintettel az EU és Üzbegisztán között 2011. januárban aláírt, energiaügyről szóló 
egyetértési megállapodásra, 

 tekintettel, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Üzbég 
Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési 
megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára 
tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő 
kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 
szóló, 2016. december 14-i jogalkotási állásfoglalására1,

 tekintettel, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Üzbég 
Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési 
megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára 
tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő 
kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 

                                               
1 HL C 238., 2018.7.6., 394. o.
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szóló, 2016. december 14-i nem jogalkotási állásfoglalására1,

 tekintettel az üzbegisztáni emberi jogi helyzetről szóló, 2014. október 23-i 
állásfoglalására2,

 tekintettel a Közép-Ázsiára vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásának 
állapotáról szóló, 2011. december 15-i állásfoglalására3 és az EU Közép-Ázsiára 
vonatkozó stratégiájának végrehajtásáról és felülvizsgálatáról szóló, 2016. április 13-i 
állásfoglalására4,

 tekintettel a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének „Az 
Európa és Ázsia közötti összeköttetések – Az uniós stratégia elemei” című 2018. 
szeptember 19-i közös közleményére (JOIN(2016)0031), 

 tekintettel Külügyi Bizottsága és Emberi Jogi Albizottsága 2018. szeptemberi, illetve 
2017. májusi látogatására, valamint az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–
Üzbegisztán és EU–Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált 
küldöttségei és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős 
küldöttség által az országba tett rendszeres látogatásokra,

 tekintettel a kétoldalú menetrenddel (gazdaság, összeköttetés, biztonság és 
jogállamiság) és regionális kérdésekkel foglalkozó, 2017. november 10-én 
Szamarkandban megrendezett 13. EU–Közép-Ázsia külügyminiszteri találkozó 
eredményeire, 

 tekintettel a 2018. november 23-án Brüsszelben megrendezett 14. EU–Közép-Ázsia 
külügyminiszteri találkozó közös közleményére, melynek címe „Az EU és Közép-Ázsia 
– Közös munkával az inkluzív növekedés, a fenntartható összeköttetések és az erősebb 
partnerségek kiépítéséért”5,

 tekintettel a 2014–2020 közötti időszakban az Üzbegisztánnak nyújtott, 168 millió EUR 
összegű, folyamatos uniós fejlesztési támogatásra, az Európai Beruházási Bank (EBB) 
és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által nyújtott pénzügyi 
támogatásra, valamint az országban a békét és a biztonságot, továbbá a nukleáris 
hulladék csökkentését támogató egyéb uniós intézkedésekre, 

 tekintettel a 2018. március 26-án és 27-én az Afganisztánról tartott, Üzbegisztánban 
rendezett, Afganisztán által társelnökölt taskenti konferencia nyilatkozatára, amelynek 
címe „Békefolyamat, biztonsági együttműködés és regionális összeköttetések” volt,

 tekintettel a 2017–2021 közötti időszakra szóló, Üzbegisztán fejlesztésére irányuló, öt 
kiemelt területen alkalmazandó cselekvési stratégiára (fejlesztési stratégia),

– tekintettel eljárási szabályzata 113. cikkére,
                                               
1 HL C 238., 2018.7.6., 51. o.
2 HL C 274., 2016.7.27., 25. o.
3 HL C 168. E, 2013.6.14., 91. o.
4 HL C 58., 2018.2.15., 119. o.
5 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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– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

A. mivel 2018. november 23-án az EU és Üzbegisztán tárgyalásokat kezdett egy átfogó 
megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról, amelynek célja a jelenlegi 
EU–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás felváltása, a kölcsönös 
érdeklődésre számot tartó és a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormányzás közös 
értékein alapuló, megerősített és mélyebb együttműködés érdekében, a nemzetközi 
biztonság előmozdítása és az olyan globális kihívások hatékony kezelése céljából, mint 
a terrorizmus, az éghajlatváltozás és a szervezett bűnözés;

B. mivel a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás hatálybalépéséhez a 
Parlament egyetértése szükséges;

1. a következő ajánlásokat intézi a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság 
alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez:

Az EU és Üzbegisztán közötti kapcsolatok

a) üdvözölje határozottan az Üzbegisztán által egy nyitottabb társadalom irányába tett 
lépéseket, valamint az EU és Üzbegisztán közötti politikai párbeszédben a valódi 
elkötelezettséget, amely az átfogó megerősített partnerségi és együttműködési 
megállapodásról szóló tárgyalásokhoz vezetett;

b) a jelenlegi és a jövőbeli megállapodások alapján nyújtson jelentős támogatást a 
fenntartható reformokhoz, melyek kézzelfogható eredményekhez vezetnek és kezelik a 
politikai, társadalmi és gazdasági kérdéseket, különös tekintettel a kormányzás 
javítására, a valóban sokszínű és független civil társadalom számára rendelkezésre álló 
tér megnyitására, az emberi jogok tiszteletben tartásának erősítésére és a vállalkozói 
tevékenység előtt álló akadályok felszámolására;

c) ismerje el az üzleti környezet, az igazságszolgáltatási rendszer és a biztonsági 
szolgálatok, a munkakörülmények, valamint a közigazgatási felelősség és hatékonyság 
javítását célzó, folyamatban lévő reformokat; hangsúlyozza, hogy Üzbegisztán átfogó 
reformtervét, a 2017–2021 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiát a 
külkereskedelmet elősegítő intézkedésekkel és az üzleti környezet javításával kell 
alátámasztani;

d) mozdítsa elő egy hiteles kormány melletti toleráns és demokratikus társadalom 
kialakulását a fokozatos liberalizáció és az emberek javát szolgáló társadalmi-gazdasági 
fejlődés támogatásával;

e) üdvözölje a politikai foglyok szabadon bocsátását, és ösztönözze arra a hatóságokat, 
hogy oldják meg a lelkiismereti foglyok ügyeit;

f) üdvözölje a gyermekmunka felszámolása és a kényszermunka fokozatos megszüntetése 
terén elért előrehaladást, valamint az ENSZ különleges előadói által a közelmúltban 
Üzbegisztánban tett látogatásokat, továbbá az ország nemzetközi nem kormányzati 
szervezetek előtti újbóli megnyitását ezen a területen;

g) ösztönözze arra a hatóságokat, hogy használják ki a fiatalok viszonylag magas szintű 
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oktatását annak érdekében, hogy csökkentsék az országban a munkanélküliséget, és 
megerősítsék a kis- és középvállalkozásokat;

h) folytassa az éves emberi jogi párbeszédek megtartását, az emberi jogi kérdések 
valamennyi ülésen történő általános érvényesítése mellett; ösztönözze a nemzetközi 
emberi jogi eszközök betartását;

i) sürgesse a hatóságokat, hogy javítsák a helyi egészségügyi ellátási rendszert, mivel a 
helyzet jelentősen romlott azóta, hogy az ország függetlenné vált;

j) vegye tudomásul Üzbegisztán új külpolitikáját, ami a szomszédokkal és a nemzetközi 
partnerekkel való együttműködés javulását eredményezte, különösen a stabilitás és a 
biztonság régión belüli előmozdítása, a határigazgatás, a vízgazdálkodás, a 
határkijelölés és az energia terén; támogassa Üzbegisztán pozitív kötelezettségvállalását 
az afganisztáni békefolyamatban;

k) a differenciálás elvét alkalmazva vegye figyelembe Üzbegisztán fontos szerepét az EU–
Közép-Ázsia stratégia soron következő felülvizsgálata során;

l) ismerje el Üzbegisztán jogos biztonsági aggályait, és fokozza az együttműködést a 
válságkezelés, a konfliktusmegelőzés, az integrált határigazgatás és az erőszakos 
radikalizálódás, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kábítószerek tiltott 
kereskedelmének leküzdésére irányuló erőfeszítések támogatása terén, a jogállamiság, 
többek között az emberi jogok tiszteletben tartása mellett;

m) biztosítsa a korrupció, a pénzmosás és az adókijátszás elleni küzdelem terén folytatott 
hatékony együttműködést;

n) az EU külső finanszírozási eszközeiből Üzbegisztánnak nyújtott támogatást, valamint az 
EBB és az EBRD kölcsöneit kösse a reformok folytatásához Üzbegisztánban;

o) támogassa a GSP+ státusz megszerzéséhez szükséges legfontosabb nemzetközi 
egyezmények végrehajtását;

p) támogassa Üzbegisztán erőfeszítéseit a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) való 
csatlakozás folyamatának megkezdésében, annak érdekében, hogy az ország jobban 
integrálódjon a világgazdaságba, és javítsa üzleti környezetét, és ezáltal több közvetlen 
külföldi befektetést vonzzon;

q) vegye figyelembe a kapcsolatok alakulását Kína „egy övezet, egy út” stratégiájának 
végrehajtásával összefüggésben;

Új átfogó megállapodás 

r) a tárgyalásokat, valamint a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás 
közelgő ratifikálását és végrehajtását használja fel arra, hogy támogassa Üzbegisztán 
fenntartható átmenetét egy elszámoltathatóbb és demokratikusabb rendszer felé;

s) folytasson tárgyalásokat egy korszerű, mindenre kiterjedő és nagyra törő megállapodást 
az EU és Üzbegisztán között, amely az 1999-es partnerségi és együttműködési 
megállapodás helyébe lép, erősítve a politikai együttműködést, a kereskedelmi és 
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beruházási kapcsolatokat, valamint a fenntartható fejlődéssel, az összeköttetésekkel, az 
emberi jogokkal és a kormányzással kapcsolatos együttműködést, hozzájárulva az 
üzbegisztáni fenntartható átmenethez;

t) újítsa meg elkötelezettségét a demokratikus normák, a jó kormányzás és a jogállamiság 
előmozdítása, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása mellett;

u) támogassa Üzbegisztán ismételt erőfeszítéseit a globális és regionális kihívásokkal –
például a nemzetközi biztonsággal és az erőszakos szélsőségesség, a szervezett bűnözés, 
az éghajlatváltozás és a migráció elleni küzdelemmel – kapcsolatos többoldalú és 
nemzetközi együttműködés terén;

v) erősítse a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokhoz fűződő rendelkezéseket azáltal, 
hogy előmozdítja a piacgazdasági elveket, többek között a jogbiztonságot, valamint a 
független és átlátható intézményeket a fenntartható közvetlen külföldi befektetések 
biztosítása és a gazdaság diverzifikációjához való hozzájárulás érdekében;

w) erősítse meg a parlamentközi együttműködés szempontjait az erre felhatalmazott 
parlamenti együttműködési bizottságon belül a demokrácia, a jogállamiság és az emberi 
jogok területén, ideértve az együttműködési tanács és a parlamenti együttműködési 
bizottság képviselőinek közvetlen elszámoltathatóságát;

x) biztosítsa minden érintett szereplő, például a civil társadalom bevonását a tárgyalások 
során, valamint a megállapodás végrehajtási szakaszában;

y) foglalja bele az együttműködés lehetséges felfüggesztésére vonatkozó feltételeket arra 
az esetre, ha bármely fél megsérti a lényeges elemeket, ideértve a Parlament 
konzultációs szerepét is ilyen esetekben; 

z) biztosítsa, hogy a Parlament szorosan bekapcsolódjon a megerősített partnerségi és 
együttműködési megállapodás valamennyi része végrehajtásának nyomon követésébe, 
amint az hatályba lép, folytasson konzultációkat ebben az összefüggésben, biztosítva a 
Parlament és a civil társadalom Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) általi megfelelő 
tájékoztatását a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról, és tegyen megfelelő válaszlépéseket;

aa) biztosítsa valamennyi tárgyalási dokumentum Európai Parlament számára történő 
átadását, a titoktartási szabályoknak megfelelően, a tárgyalási folyamat Parlament általi, 
megfelelő ellenőrzésének lehetővé tétele, valamint az EUMSZ 218. cikkének (10) 
bekezdéséből származó intézményközi kötelezettségek teljesítése érdekében, és 
időnként tájékoztassa a Parlamentet;

ab) a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodást csak azt követően 
alkalmazza ideiglenesen, hogy a Parlament egyetértését adta;

ac) hajtson végre nyilvános tájékoztató kampányt, amely kiemeli az együttműködés várható 
pozitív eredményeit az uniós és az üzbég állampolgárok javára;
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2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint az 
Üzbég Köztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének.
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