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Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и 
Туркменистан 
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на 
решение на Съвета и на Комисията относно сключването от Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия на споразумението за партньорство и 
сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности 
и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна 
(12183/1/2011 – C8-0059/2015 – 1998/0031R(NLE))

Европейският парламент,

— като взе предвид проекта на решение на Съвета и на Комисията (12183/1/2011),

— като взе предвид проекта на споразумение за партньорство и сътрудничество, с 
което се установява партньорство между Европейските общности и техните 
държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна (12288/2011),

— като взе предвид искането на Съвета за одобрение съгласно член 91, член 100, 
параграф 2, членове 207 и 209 и член 218, параграф 6, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз и съгласно член 101, параграф 2 от 
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-
0059/2015),

— като взе предвид своите предходни резолюции относно региона на Централна 
Азия, и по-специално резолюциите от 20 февруари 2008 г. относно стратегията на 
ЕС за Централна Азия1, от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на 
стратегията на ЕС за Централна Азия2, от 13 април 2016 г. относно прилагане 
и преразглеждане на стратегията ЕС – Централна Азия3 и от 22 април 2009 г. 
относно временно търговско споразумение с Туркменистан4 и своята резолюция 
от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в 
споразуменията на Европейския съюз5,

1 ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 49.
2 ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.
3 ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 119.
4 ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 20.
5 OВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 107.



— като взе предвид Временното споразумение от 1999 г. относно търговията и 
свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската 
общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от 
една страна, и Туркменистан, от друга страна, сключено от Съвета на 27 юли 
2009 г. (5144/1999), и редовните заседания на създадения по силата на това 
временно споразумение Съвместен комитет,

— като взе предвид Меморандума за разбирателство в областта на енергетиката, 
подписан между Европейския съюз и Туркменистан през май 2008 г.,

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и 
Международния пакт за икономически, социални и културни права, по които 
Туркменистан е страна,

— като взе предвид ежегодния диалог по правата на човека ЕС – Туркменистан,

— като взе предвид ангажимента, поет от върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията (върховен представител/заместник-председател) в 
нейното писмо от 16 декември 2015 г. до комисията по външни работи, 
съдържащо аспектите, посочени в параграф 3 по-долу,

— като взе предвид писмото на върховния представител/заместник-председател от 5 
юли 2018 г. до председателя на комисията по външни работи, в което се отбелязва 
подкрепата ѝ за Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) с 
Туркменистан, 

— като взе предвид член 99, параграф 5 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид междинния доклад на комисията по външни работи (A8-
0072/2019),

А. като има предвид, че Централна Азия е регион, с който Европейският съюз все 
повече се ангажира;

Б. като има предвид, че през 1997 г. беше парафирано Споразумение за 
партньорство и сътрудничество (СПС) с Туркменистан и че то беше подписано 
през 1998 г.; като има предвид, че досега 14 от 15-те държави – членки на ЕС, 
подписали първоначално СПС, са го ратифицирали (само Обединеното кралство 
не е сторило това); като има предвид, че Туркменистан ратифицира СПС през 
2004 г.; като има предвид, че присъединяването към СПС от страна на държавите 
членки, присъединили се към ЕС след подписването на споразумението, се 
урежда с отделен протокол и процедура по ратификация;

В. като има предвид, че след приключването на ратифицирането това СПС ще бъде 
сключено за начален срок от 10 години, а след това ще бъде подновявано всяка 
година, което дава възможност на ЕС да се оттегли от споразумението, ако 
възникнат сериозни съмнения по отношение на зачитането на правата на човека 
или други сериозни нарушения; като има предвид, че страните по споразумението 
могат да го изменят, за да се вземат под внимание нововъзникнали обстоятелства;

Г. като има предвид, че през април 2009 г. Съветът проведе консултация с 



Европейския парламент относно временното търговско споразумение (ВТС) с 
Туркменистан, като част от незадължителна, правно необвързваща процедура;

Д. като има предвид, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) са определили 
своите показатели, спрямо които следва да се измерва напредъкът в 
Туркменистан, и критериите, съобразно които се разрешава по-нататъшното 
сътрудничество, в съответствие с международно признатите стандарти за 
принципите на правовата държава, доброто управление и правата на човека;

Е. като има предвид, че зачитането на демокрацията, основните права и правата на 
човека, както и на принципите на пазарната икономика, които представляват 
съществени елементи от ВТС (както е посочено в член 1 от въпросното ВТС и в 
член 2 от СПС), следва да останат дългосрочни цели за Туркменистан; като има 
предвид, че едностранното спиране на прилагането е възможност, в случай че 
някоя от страните наруши тези елементи;

Ж. като има предвид, че вследствие на обсъждания на проекта на препоръка за 
даване на одобрението на Парламента за сключването на СПС, както и на 
придружаващия го проект на доклад от 8 май 2015 г., съдържащ предложение за 
резолюция, комисията по външни работи реши да спре временно процедурата на 
24 май 2016 г., докато счете, че е постигнат достатъчен напредък по отношение на 
зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, и реши да 
започне настоящата временна процедура;

З. като има предвид, че от решаващо значение за една принципна и последователна 
политика на ЕС за отношенията с Туркменистан е продължаващата валидност на 
показателите относно напредъка на страната в областта на правата на човека, 
формулирани от Парламента в неговите предходни резолюции;

И. като има предвид, че през 2015 г. Туркменистан прие национален план за 
действие относно правата на човека за периода 2016—2020 г., изготвен с 
подкрепата на Програмата за развитие на ООН през 2013 г.;

Й. като има предвид, че Туркменистан е страна по международни споразумения като 
Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт 
за икономически, социални и културни права и конвенции на МОТ;

1. изисква от Съвета, Комисията и върховния представител/заместник-председател 
спешно да определят следните краткосрочни показатели за измерване на 
устойчивия напредък от страна на държавните органи на Туркменистан, въз 
основа на препоръки от ООН, ОССЕ и ЕБВР, и преди Европейският парламент да 
е дал съгласие за СПС:

Политическа система, принципи на правовата държава и добро управление

i) ясно разделение между изпълнителната, законодателната и съдебната власт 
и, наред с другото, улесняване и гарантиране на реалното участие на 
населението в процесите на вземане на решения на държавно равнище, 
включително консултация с международни експерти като Венецианската 
комисия на Съвета на Европа и Бюрото за демократични институции и права 



на човека към ОССЕ (БДИПЧ) относно степента на съответствие на 
конституцията на Туркменистан с тези демократични принципи, и 
демонстриране на готовност от страна на Туркменистан да вземе предвид 
препоръките за реформи, изразени от тези организации;

ii) премахване на ограниченията за регистрацията и функционирането на 
неправителствените организации;

Права на човека и основни свободи

iii) изпълнение на ангажиментите, поети от правителството на Туркменистан в 
неговия национален план за действие относно правата на човека за периода 
2016 – 2020 г.;

iv) прекратяване на тайните задържания и насилствените изчезвания, 
принудителния труд и изтезанията и разкриване на съдбата или 
местонахождението на изчезнали лица, което позволява на семействата да 
останат в контакт със задържаните лица; потвърждаване от страна на 
държавните органи на наличието на политически затворници и 
безпрепятствен достъп до страната за международни организации и 
независими наблюдатели, в това число Международния комитет на 
Червения кръст;

v) гарантиране на безпрепятствен достъп до различни източници на 
информация, и, по-специално, осигуряване на достъп на хората до 
алтернативни източници на информация, в това число международни 
средства за комуникация, и да им се даде възможност да притежават 
телекомуникационни устройства, като например частни сателитни чинии 
или интернет връзки на достъпни цени;

vi) прекратяване на преследването и сплашването на независими журналисти, 
както и на активисти на гражданското общество и на активисти за правата 
на човека, установени в страната и в чужбина, в това число на членовете на 
техните семейства; гарантиране на свобода на изразяване на мнение и 
свобода на събранията;

vii) разрешаване на посещения от ООН и международни и регионални 
организации за защита на правата на човека, които са поискали такива 
посещения и все още очакват отговор;

viii) прекратяване на неформалната и произволна система на забрани за 
пътуване, и даване на гаранции, че лица, на които е отказано разрешение да 
напуснат страната, могат да пътуват свободно;

2. изисква от Съвета, Комисията и върховния представител/заместник-председател 
да вземат предвид следните дългосрочни препоръки за устойчив и надежден 
напредък:

Политическа система, принципи на правовата държава и добро управление



i) зачитане на принципите на политическия плурализъм и на демократичната 
отчетност, с надлежно функциониращи политически партии и други 
организации, осъществяващи дейност без вмешателство;

ii) трайно прилагане на реформите на всички нива в съответствие с целите на 
ООН за устойчиво развитие и във всички области на администрацията, 
особено в съдебната система и в правоприлагането;

iii) силни и ефективни гаранции срещу корупцията по високите етажи на 
властта, изпирането на пари, организираната престъпност и трафика на 
наркотици;

iv) прилагане в пълна степен на правните актове, забраняващи детския труд;

Права на човека и основни свободи

v) пълно зачитане на мирното и законно упражняване на правото на свобода на 
изразяване на мнение, свободата на сдружаване и свободата на религията 
или убежденията;

vi) обща свобода на движение както в страната, така и извън нея;

3. подчертава, че е необходимо Европейският парламент да следи отблизо и да 
наблюдава събитията в Туркменистан и изпълнението на всички раздели на СПС, 
когато то влезе в сила; в този контекст призовава върховния 
представител/заместник-председател да приложи и публично да се ангажира с 
механизма за наблюдение на правата на човека, като осигури надлежно 
информиране на Парламента от страна на Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) относно прилагането на СПС, след като то влезе в сила, и по-
специално на неговите цели и спазването на член 2, така че да може да се реагира 
на събитията на място в случай на документирани и доказани сериозни 
нарушения на правата на човека; изтъква възможността за механизъм за спиране 
на изпълнението на СПС при възникване на такива случаи и приветства в тази 
връзка писмото на върховния представител/заместник-председател до комисията 
по външни работи от 16 декември 2015 г., което съдържа следните цели: 

i) осигуряване на гаранции, че Европейският парламент е надлежно 
информиран относно изпълнението на разпоредбите на СПС за правата на 
човека и демократизацията, включително достъп до съответна информация 
за развитието на положението с правата на човека, демокрацията и 
принципите на правовата държава, като при поискване му се предоставя 
своевременно информация преди и след провеждане на заседания на Съвета 
за сътрудничество, при условията на приложимите правила за 
поверителност;

ii) по-тясно взаимодействие с Европейския парламент и гражданското 
общество при подготовката за годишните диалози по правата на човека, и 
последващи отчети; 

iii) провеждане на консултации с Европейския парламент при изготвянето на 
актуализации на стратегията на ЕС за правата на човека за Туркменистан;



4. приветства съобщението на върховния представител/заместник-председател от 
ноември 2018 г. относно създаването на пълноправна делегация на ЕС в Ашхабад; 
подчертава, че новата делегация следва да разработи взаимно изгодна стратегия за 
сътрудничество, съобразена с условията и изискванията за развитие на 
Туркменистан, следва да наблюдава положението в страната, включително 
нарушенията на правата на човека и индивидуалните случаи, будещи 
загриженост, следва да започне диалог с различните политически, социални и 
икономически актьори в страната, следва да даде възможност за дипломация на 
място и следва да подобри управлението и надзора на проектите, финансирани от 
инструментите за външно финансиране на ЕС;

5. заключава, че ще даде своето съгласие, когато е на мнение, че Комисията, 
Съветът, върховният представител/заместник-председател и държавните органи 
на Туркменистан са предприели надлежни мерки във връзка с препоръките, 
посочени в параграфи 1 и 3;

6. възлага на своя председател да поиска от Съвета, Комисията и върховния 
представител/заместник-председател редовно да предоставят на Парламента 
съществена информация относно положението в Туркменистан;

o

o     o

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на върховния представител/заместник-
председател и на правителството и парламента на Туркменистан.


