
PR\1171836RO.docx PE632.006v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru afaceri externe

2018/2236(INI)

10.12.2018

PROIECT DE RAPORT

referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, 
Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător 
dintre UE și Uzbekistan
(2018/2236(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: David McAllister



PE632.006v01-00 2/7 PR\1171836RO.docx

RO

PR_INI_RecommCFSP

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ...............................3



PR\1171836RO.docx 3/7 PE632.006v01-00

RO

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind noul acord cuprinzător 
dintre UE și Uzbekistan
(2018/2236(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Decizia (UE) 2018/… a Consiliului din 16 iulie 2018 de autorizare a 
Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 
politica de securitate să înceapă negocierile și să negocieze, în numele Uniunii, 
dispozițiile care intră în sfera de competență a Uniunii ale unui acord cuprinzător între 
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe 
de altă parte (10336/18),

 având în vedere decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul 
Consiliului la 16 iulie 2018, de autorizare a Comisiei Europene să înceapă negocierile și 
să negocieze, în numele statelor membre, dispozițiile care intră în sfera de competență a 
statelor membre ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte (10337/18),

 având în vedere directivele de negociere ale Consiliului din 16 iulie 2018 (10601/18 EU 
RESTRICTED), transmise Parlamentului la 6 august 2018,

 având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) existent dintre UE și 
Republica Uzbekistan, în vigoare din 1999,

 având în vedere Memorandumul de înțelegere privind energia semnat între Uniunea 
Europeană și Uzbekistan în ianuarie 2011, 

 având în vedere Rezoluția sa legislativă din 14 decembrie 2016 referitoare la proiectul 
de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și 
cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre 
ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a 
acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, 
având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile1,

 având în vedere Rezoluția sa fără caracter legislativ din 14 decembrie 2016 referitoare 
la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de 
parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și 
statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de 
modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu 

                                               
1 JO C 238, 6.7.2018, p. 394.
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textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile1,

 având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2014 referitoare la situația drepturilor 
omului în Uzbekistan2,

 având în vedere Rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării 
strategiei UE pentru Asia Centrală3 și din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și 
revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală4,

 având în vedere Comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 19 septembrie 2018 intitulată 
„Conectarea Europei cu Asia – Elemente constitutive pentru o strategie a UE” 
(JOIN(2018)0031), 

 având în vedere vizitele efectuate în Uzbekistan de Comisia sa pentru afaceri externe și 
de Subcomisia sa pentru drepturile omului în septembrie 2018 și, respectiv, în mai 
2017, precum și vizitele periodice efectuate în această țară de Delegația sa la Comisiile 
de cooperare parlamentară UE- Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan, UE-
Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia,

 având în vedere rezultatele celei de a 13-a reuniuni a miniștrilor de Externe UE-Asia 
Centrală, care a avut loc la 10 noiembrie 2017 la Samarkand și în cursul căreia s-a 
discutat despre agenda bilaterală (economie, conectivitate, securitate și stat de drept) și 
despre subiecte regionale, 

 având în vedere comunicatul comun al celei de a 14-a reuniuni a miniștrilor de Externe 
UE-Asia Centrală, organizată la Bruxelles la 23 noiembrie 2018 și intitulată „UE și Asia 
Centrală – Colaborăm pentru a construi un viitor al creșterii favorabile incluziunii, al 
conectivității sustenabile și al unor parteneriate mai puternice”5,

 având în vedere asistența continuă pentru dezvoltare acordată de UE Uzbekistanului, 
care se ridică la 168 de milioane EUR în perioada 2014-2020, asistența financiară din 
partea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD), precum și alte măsuri ale UE vizând sprijinirea păcii și securității 
și reducerea deșeurilor nucleare din această țară, 

 având în vedere declarația Conferinței de la Tașkent privind Afganistanul, din 26-
27 martie 2018, care a fost găzduită de Uzbekistan și coprezidată de Afganistan, sub 
titlul „Procesul de pace, cooperarea în domeniul securității și conectivitatea regională”,

 având în vedere strategia de acțiuni în cinci domenii prioritare pentru dezvoltarea 
Uzbekistanului (Strategia de dezvoltare) pentru perioada 2017-2021,

                                               
1 JO C 238, 6.7.2018, p. 51.
2 JO C 274, 27.7.2016, p. 25.
3 JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.
4 JO C 58, 15.2.2018, p. 119.
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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– având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0000/2018),

A. întrucât, la 23 noiembrie 2018, UE și Uzbekistan au lansat negocieri privind un acord 
consolidat de parteneriat și cooperare (APC consolidat), în vederea înlocuirii actualului 
APC UE-Uzbekistan, propunându-și o cooperare consolidată și aprofundată în 
domeniile de interes reciproc, bazată pe valorile comune ale democrației, statului de 
drept și bunei guvernări, pentru a promova securitatea internațională și a aborda cu 
eficacitate provocările globale, cum ar fi terorismul, schimbările climatice și 
criminalitatea organizată;

B. întrucât APC consolidat va necesita acordul Parlamentului pentru a intra în vigoare,

1. recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate următoarele:

Relațiile UE-Uzbekistan

a) să salute călduros progresele înregistrate de Uzbekistan pe calea unei societăți mai 
deschise și implicarea veritabilă într-un dialog politic cu UE, care a dus la negocieri pe 
tema unui APC consolidat și cuprinzător;

b) să ofere sprijin semnificativ pentru reforme sustenabile, pe baza acordurilor prezente și 
viitoare, care să ducă la rezultate concrete și să abordeze aspecte politice, societale și 
economice, în special în vederea îmbunătățirii administrării, a deschiderii unui spațiu 
pentru o societate civilă cu adevărat diversificată și independentă, a consolidării 
respectării drepturilor omului și a înlăturării obstacolelor din calea antreprenoriatului;

c) să recunoască eforturile în curs vizând îmbunătățirea climatului de afaceri, a sistemului 
judiciar și a serviciilor de securitate, a condițiilor de muncă și a răspunderii și eficienței 
administrative; să sublinieze că planul cuprinzător de reformă al Uzbekistanului, 
Strategia de dezvoltare pentru 2017-2021, trebuie să fie însoțit de măsuri de facilitare a 
comerțului exterior și de îmbunătățire a mediului de afaceri;

d) să promoveze apariția unei societăți tolerante și democratice conduse de un guvern 
credibil, sprijinind liberalizarea treptată și progresele socioeconomice spre binele 
cetățenilor;

e) să salute eliberarea unor deținuți politici și să încurajeze autoritățile să rezolve cazurile 
prizonierilor de conștiință;

f) să salute progresele înregistrate pe calea eradicării muncii copiilor și a eliminării 
treptate a muncii forțate, precum și recentele vizite efectuate în Uzbekistan de raportori 
speciali ai ONU și redeschiderea țării către organizații neguvernamentale internaționale 
din acest domeniu;

g) să încurajeze autoritățile să profite de nivelul relativ ridicat de educație al tinerilor 
pentru a reduce șomajul din țară și a consolida întreprinderile mici și mijlocii;

h) să continue organizarea dialogurilor anuale în domeniul drepturilor omului, integrând, 
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în același timp, aspectele legate de drepturile omului în toate reuniunile; să încurajeze 
respectarea instrumentelor din domeniul drepturilor omului;

i) să îndemne autoritățile să îmbunătățească sistemul de sănătate local, deoarece situația s-
a deteriorat semnificativ de când țara și-a câștigat independența;

j) să recunoască noua politică externă a Uzbekistanului, care a generat îmbunătățiri ale 
cooperării cu țările învecinate și cu partenerii internaționali, în special în ceea ce 
privește promovarea stabilității și securității în regiune, gestionarea frontierelor și a 
apei, delimitarea frontierelor și energia; să sprijine implicarea pozitivă a Uzbekistanului 
în procesul de pace din Afganistan;

k) să țină cont de rolul important al Uzbekistanului în viitoarea reexaminare a Strategiei 
UE pentru Asia Centrală, aplicând principiul diferențierii;

l) să recunoască preocupările legitime în materie de securitate ale Uzbekistanului și să 
intensifice cooperarea pentru a sprijini managementul crizelor, prevenirea conflictelor, 
gestionarea integrată a frontierelor și eforturile de combatere a radicalizării violente, a 
terorismului, criminalității organizate și comerțului ilegal cu droguri, susținând în 
același timp statul de drept, inclusiv drepturile omului;

m) să asigure cooperarea efectivă în domeniul combaterii corupției, a spălării banilor și a 
evaziunii fiscale;

n) să condiționeze oferirea de asistență către Uzbekistan din instrumentele de finanțare 
externă ale UE și din împrumuturile acordate de BEI și de BERD de continuarea 
progreselor pe calea reformei;

o) să sprijine transpunerea în practică a convențiilor internaționale esențiale necesare 
pentru statutul SGP+;

p) să sprijine eforturile Uzbekistanului de a se angaja în procesul de aderare la Organizația 
Mondială a Comerțului (OMC), în scopul de a integra mai bine țara în economia 
mondială și de a-i îmbunătăți climatul de afaceri, atrăgând astfel mai multe investiții 
străine directe (ISD);

q) să țină cont de dezvoltarea relațiilor în contextul implementării inițiativei ”One Belt 
One Road” (OBOR) – O centură un drum – a Chinei;

Noul acord cuprinzător 

r) să folosească negocierile și ratificarea și aplicarea viitoare a APC consolidat pentru a 
sprijini o tranziție sustenabilă a Uzbekistanului către un regim mai responsabil și mai 
democratic;

s) să negocieze un acord modern, atotcuprinzător și ambițios între UE și Uzbekistan, care 
va înlocui APC din 1999, consolidând cooperarea politică, relațiile comerciale și de 
investiții și cooperarea în domeniul dezvoltării durabile, al conectivității, al drepturilor 
omului și al guvernanței și contribuind la tranziția sustenabilă a Uzbekistanului;

t) să își reînnoiască angajamentul față de promovarea standardelor democratice, a 



PR\1171836RO.docx 7/7 PE632.006v01-00

RO

principiilor bunei guvernanțe și statului de drept și a respectării drepturilor omului;

u) să sprijine eforturile reînnoite ale Uzbekistanului pentru cooperarea multilaterală și 
internațională în ceea ce privește provocările globale și regionale, cum ar fi securitatea 
internațională și combaterea extremismului violent, criminalitatea organizată, 
schimbările climatice și migrația, printre altele;

v) să consolideze dispozițiile privind relațiile comerciale și economice, promovând 
principiile economiei de piață, inclusiv securitatea juridică, și instituțiile independente și 
transparente, pentru a garanta ISD sustenabile și a contribui la diversificarea economiei;

w) să consolideze aspecte ale cooperării interparlamentare din cadrul unei Comisii 
parlamentare de cooperare cu puteri sporite în domeniile democrației, statului de drept 
și drepturilor omului, inclusiv răspunderea directă a reprezentanților Consiliului de 
cooperare și ai Comisiei parlamentare de cooperare;

x) să asigure implicarea tuturor actorilor competenți, inclusiv a societății civile, atât în 
timpul negocierilor, cât și în etapa de punere în aplicare a acordului;

y) să includă clauze privind suspendarea potențială a cooperării în caz de încălcare a 
elementelor esențiale de către una dintre părți, inclusiv consultarea Parlamentului în 
astfel de cazuri; 

z) să asigure că Parlamentul este implicat îndeaproape în monitorizarea implementării 
tuturor părților APC consolidat, după intrarea sa în vigoare, să organizeze consultări în 
acest context, asigurând că Parlamentul și societatea civilă sunt informați în mod 
corespunzător cu privire la implementarea APC consolidat de către Serviciul European 
de Acțiune Externă (SEAE), și să reacționeze în consecință;

aa) să asigure transmiterea tuturor documentelor de negociere către Parlamentul European, 
sub rezerva normelor de confidențialitate, pentru a permite exercitarea unui control 
adecvat al Parlamentului asupra procesului de negociere, să îndeplinească obligațiile 
interinstituționale care decurg din articolul 218 alineatul (10) din TFUE și să informeze 
periodic Parlamentul;

ab) să aplice cu titlu provizoriu APC consolidat doar după aprobarea de către Parlament;

ac) să desfășoare o campanie de informarea a publicului care să evidențieze rezultatele 
pozitive preconizate ale cooperării și avantajele pentru cetățenii UE și cei ai 
Uzbekistanului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii 
Uzbekistan.


	1171836RO.docx

