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EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo visapusiško susitarimo tarp 
ES ir Uzbekistano
(2018/2236(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimą (ES) 2018/…, kuriuo Europos 
Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai 
suteikiami įgaliojimai Europos Sąjungos vardu pradėti ir vesti derybas dėl Europos 
Sąjungos ir jos valstybių narių bei Uzbekistano Respublikos visapusiško susitarimo 
nuostatų, priklausančių Sąjungos kompetencijai (10336/18),

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių 
vyriausybių atstovų sprendimą, kuriuo Europos Komisija įgaliojama valstybių narių 
vardu pradėti ir vesti derybas dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių bei 
Uzbekistano Respublikos visapusiško susitarimo nuostatų, priklausančių valstybių narių 
kompetencijai (10337/18),

 atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Tarybos derybinius nurodymus (10601/18 EU 
Restricted), perduotus Parlamentui 2018 m. rugpjūčio 6 d.,

 atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ir tebegaliojantį ES ir Uzbekistano Respublikos 
partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS),

 atsižvelgdamas į 2011 m. sausio mėnesį pasirašytą ES ir Uzbekistano susitarimo 
memorandumą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje, 

 atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros 
rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, 
nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos 
partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų 
taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo 
dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto1,

 atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliuciją 
dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio 
Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, 
protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei 
prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės 
gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto2,

                                               
1 OL C 238, 2018 7 6, p. 394.
2 OL C 238, 2018 7 6, p. 51.
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 atsižvelgdamas į savo 2014 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių Uzbekistane1,

 atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl 
Centrinės Azijos įgyvendinimo eigos2 ir į 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir 
Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimo ir peržiūros3,

 atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bendrą komunikatą „Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos 
sudedamosios dalys“(JOIN(2018)0031), 

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir jo Žmogaus teisių pakomitečio atstovų 
vizitus, vykusius atitinkamai 2018 m. rugsėjo mėnesį ir 2017 m. gegužės mėnesį, ir į 
Delegacijos ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano bei ES ir 
Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu 
ir Mongolija nuolatinį lankymąsi šalyje,

 atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 10 d. Samarkande vykusio 13-ojo ES ir Vidurinės 
Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo, kur buvo svarstoma dvišalės darbotvarkės 
(ekonomikos, sujungiamumo, saugumo ir teisinės valstybės) ir regioniniai klausimai, 
rezultatus, 

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 23 d. Briuselyje vykusio 14-ojo ES ir Vidurinės 
Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo bendrą pranešimą „ES ir Vidurinė Azija. 
Bendradarbiavimas kuriant integracinio augimo, darnaus sujungiamumo ir tvirtesnės 
partnerystės ateitį“4,

 atsižvelgdamas į tęsiamą ES plėtros pagalbą Uzbekistanui, kurios suma 2014–2020 m. 
laikotarpiu sudarė 168 milijonus eurų, į finansinę pagalbą iš Pasaulio investicijų banko 
(EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei kitas priemones remiant 
taiką ir saugumą ir mažinant branduolines atliekas šalyje, 

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 26 ir 27 d. Uzbekistane vykusios Taškento konferencijos 
dėl Afganistano „Taikos procesas, bendradarbiavimas saugumo srityje ir regioniniai 
ryšiai“, kuriai kartu su kitomis šalimis pirmininkavo ir Afganistanas, deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 2017–2021 m. Veiksmų penkiose prioritetinėse srityse, siekiant 
Uzbekistano plėtros, strategiją (Plėtros strategija),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0000/2018),

A. kadangi 2018 m. lapkričio 23 d. ES ir Uzbekistanas pradėjo derybas dėl visapusiško 
tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (TPBS), kuriuo būtų pakeistas 

                                               
1 OL C 274, 2016 7 27, p. 25.
2 OL C 168 E, 2013 6 14, p. 91.
3 OL C 58, 2018 2 15, p. 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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esamas ES ir Uzbekistano PBS, siekiant išplėsti ir pagilinti bendradarbiavimą abipusių 
interesų srityse ir remiantis bendromis demokratijos, teisinės valstybės ir gero valdymo 
principais, kad būtų galima skatinti tarptautinį saugumą ir veiksmingai spręsti 
pasaulinius uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su terorizmu, klimato kaita ir organizuotu 
nusikalstamumu;

B. kadangi, kad įsigaliotų TPBS, reikia Parlamento pritarimo;

1. rekomenduoja Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos 
vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai:

ES ir Uzbekistano santykiai

a) ypač palankiai vertinti Uzbekistano veiksmus, siekiant atviresnės visuomenės, ir jo 
aktyvų dalyvavimą politiniame ES ir Uzbekistano dialoge, kuris paskatino pradėti 
derybas dėl visapusiško TPBS;

b) teikti reikšmingą paramą tvarioms reformoms, remiantis esamais ir būsimais 
susitarimais, kad būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų ir būtų sprendžiami politiniai, 
visuomeniniai ir ekonominiai klausimai, visų pirma siekiant gerinti valdymą, sudarant 
galimybes išties įvairiapusėms ir nepriklausomoms pilietinėms visuomenėms, stiprinant 
pagarbą žmogaus teisėms ir pašalinant kliūtis verslumui;

c) pripažinti vykdomas reformas, kuriomis siekiama pagerinti verslo aplinką, teismų 
sistemą ir apsaugos paslaugas, darbo sąlygas bei administracinę atskaitomybę ir 
efektyvumą; atkreipti dėmesį į tai, kad Uzbekistano išsamus reformų planas – 2017–
2021 m. plėtros strategija – turi būti remiamas priemonėmis, palengvinančiomis išorės 
prekybą ir gerinančiomis verslo aplinką;

d) skatinti tolerantiškos ir demokratinės visuomenės, vadovaujant patikimai vyriausybei, 
atsiradimą remiant laipsnišką liberalizavimą bei socialinę ir ekonominę pažangą žmonių 
naudai;

e) palankiai vertinti politinių kalinių išlaisvinimą ir raginti valdžios institucijas išspręsti 
sąžinės kalinių bylas;

f) palankiai vertinti pažangą, atsižvelgiant į vaikų darbo panaikinimą ir priverstinės darbo 
jėgos naudojimo laipsnišką nutraukimą, taip pat JT specialiųjų pranešėjų pastaruosius 
apsilankymus Uzbekistane ir pakartotinį šalies atidarymą tarptautinėms 
nevyriausybinėms organizacijoms šioje srityje;

g) raginti valdžios institucijas pasinaudoti gana aukštu savo jaunimo švietimo lygiu 
siekiant sumažinti nedarbą šalyje ir sustiprinti mažas ir vidutinio dydžio įmones;

h) toliau vykdyti kasmetinius dialogus žmogaus teisių klausimais įtraukiant į visus 
posėdžius žmogaus teisių klausimus; raginti laikytis tarptautinių žmogaus teisių 
dokumentų nuostatų;

i) primygtinai raginti valdžios institucijas pagerinti vietos sveikatos priežiūros sistemą, 
nes nuo tada, kai šalis išsikovojo nepriklausomybę, šios sistemos padėtis smarkiai 
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pablogėjo;

j) pripažinti Uzbekistano naują užsienio politiką, lėmusią geresnį bendradarbiavimą su 
kaimyninėmis šalimis ir tarptautiniais partneriais, ypač stabilumo ir saugumo skatinimo 
regione, sienos ir vandens valdymo, sienos demarkacijos ir energetikos srityse; remti 
konstruktyvią Uzbekistano veiklą siekiant taikos išsaugojimo Afganistane;

k) atsižvelgti į Uzbekistano svarbų vaidmenį būsimoje ES ir Vidurinės Azijos strategijos 
peržiūroje taikant diferencijavimo principą;

l) pripažinti Uzbekistano saugumo užtikrinimo interesus ir pagerėjusį bendradarbiavimą, 
remiant krizės valdymą, konfliktų prevenciją, integruotą sienos valdymą ir pastangas 
kovoje su smurtine radikalizacija, terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir neteisėta 
prekyba narkotikais, puoselėjant teisinę valstybę įskaitant žmogaus teises;

m) užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą, kovojant su korupcija, pinigų plovimu ir 
mokesčių slėpimu;

n) siekti teikti pagalbą Uzbekistanui ES išorės finansavimo priemonėmis ir EIB ir ERPB 
paskolų forma, kad šalis galėtų tęsti reformų pažangą;

o) remti pagrindinių tarptautinių konvencijų, reikalaujamų pagal BLS+ statusą, 
įgyvendinimą;

p) remti Uzbekistano pastangas dalyvauti prisijungimo prie Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) procese, kad šalis geriau integruotųsi į pasaulio ekonomiką ir 
pagerėtų jos verslo aplinka, tuo pritraukiant daugiau tiesioginių užsienio investicijų 
(TUI);

q) atsižvelgti į santykių raidą, susijusią su Kinijos iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“ 
įgyvendinimu;

Naujas visapusiškas susitarimas 

r) siekiant remti tvarų Uzbekistano perėjimą prie atskaitingesnio ir demokratiškesnio 
režimo, naudoti TPBS derybas ir būsimą ratifikavimą ir įgyvendinimą;

s) vykdyti derybas dėl šiuolaikiško, visa apimančio ir didelių užmojų susitarimo tarp ES ir 
Uzbekistano, kuriuo bus pakeistas 1999 m. PBC, sudarant sąlygas politiniam 
bendradarbiavimui, prekybos ir investicijų santykiams bei bendradarbiavimui tvarios 
plėtros, sujungiamumo, žmogaus teisių ir valdymo srityje bei prisidedant prie 
Uzbekistano tvaraus perėjimo;

t) atnaujinti savo įsipareigojimus siekti ir laikytis demokratinių standartų, gero valdymo ir 
teisinės valstybės principų bei gerbti žmogaus teises;

u) remti Uzbekistano atnaujintas pastangas vykdyti daugiašalį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą, sprendžiant pasaulinio lygmens ir regioninius iššūkius, pavyzdžiui, 
be kita ko, užtikrinant tarptautinį saugumą ir kovojant su smurtiniu ekstremizmu,
organizuotu nusikalstamumu, klimato kaita ir migracija;
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v) tobulinti nuostatas, susijusias su prekybos ir ekonomikos santykiais, skatinant rinkos 
ekonomikos principus, įskaitant teisinį saugumą, ir nepriklausomų bei skaidrių 
institucijų veiklą, kad būtų galima garantuoti tvarias TUI ir prisidėti prie ekonomikos 
įvairinimo;

w) stiprinti tarpparlamentinio bendradarbiavimo įgaliotame parlamentinio 
bendradarbiavimo komitete aspektus demokratijos, teisinės valstybės principų ir 
žmogaus teisių srityse, įskaitant parlamentinio bendradarbiavimo komiteto ir 
bendradarbiavimo tarybos atstovų tiesioginę atskaitomybę;

x) užtikrinti visų susijusių subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, dalyvavimą derybų ir 
susitarimo įgyvendinimo etapais;

y) įtraukti galimo bendradarbiavimo sustabdymo sąlygas, bet kuriai šaliai pažeidus 
esmines nuostatas, įskaitant konsultavimąsi tokiais atvejais su Parlamentu; 

z) užtikrinti, kad Parlamentas aktyviai dalyvautų, vykdant visų TBPS dalių, jam 
įsigaliojus, įgyvendinimą, rengtų su tuo susijusias konsultacijas, užtikrindamas, kad 
Parlamentas ir pilietinė visuomenė būtų tinkamai informuoti apie Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT) įgyvendinamą TBPS ir atitinkamai reaguotų;

aa) užtikrinti derybinių nurodymų perdavimą Europos Parlamentui, atsižvelgiant į 
konfidencialumo taisykles, kad Parlamentas galėtų vykdyti tinkamą derybų proceso 
kontrolę, ir vykdyti su SESV 218 straipsnio 10 dalimi susijusius tarpinstitucinius 
įsipareigojimus;

ab) laikinai taikyti TBPS tik gavus Parlamento sutikimą;

ac) įgyvendinti visuomenės informavimo kampaniją, kurioje būtų pabrėžiami tikėtini 
teigiami bendradarbiavimo rezultatai ES ir Uzbekijos piliečiams;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos 
pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir 
saugumo politikai bei Uzbekistano Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.
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