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Резолюция на Европейския парламент относно сключването на Споразумението 
за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните 
държави-членки и Туркменистан

Европейският парламент,

– като взе предвид предходните си резолюции относно региона, по-специално 
резолюциите си от 20 февруари 2008 г. относно Стратегия на ЕС за Централна 
Азия1, от 22 април 2009 г. относно временно търговско споразумение с 
Туркменистан2, от 9 септември 2009 г. относно сключването на Споразумение за 
партньорство и сътрудничество, установяващо партньорство между Европейските 
общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от 
друга страна3, и от 23 януари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и 
демокрацията в споразуменията на Европейския съюз4,

– като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество с 
Туркменистан, подписано на 25 май 1998 г., което все още очаква приключването на 
процедурата по ратифициране от страна на Европейския съюз, 

– като взе предвид Временното споразумение от 1999 г. за търговия 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, прието от Съвета през юни 2010 г. (5144/1999),

– като взе предвид споразуменията за партньорство и сътрудничество, сключени 
между ЕС и Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, които са в сила от 1999 г. , както и 
споразумението за партньорство и сътрудничество с Таджикистан, в сила от август 
2010 г., 

– като взе предвид клаузите относно правата на човека в последните споразумения,

– 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 икономическите, социални и културни права, по които 
Туркменистан е страна, 

– като взе предвид посещението на докладчика в Туркменистан през юни 2010 г.,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0007/2009),

                                               
1 P6_TA(2008)0059
2 P6_TA(2009)0252
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056
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– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че отношенията между Европейските общности и Република 
Туркменистан (наричана по-долу Туркменистан) все още се подчиняват на 
Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската 
общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики 
относно търговията и търговското и икономическо сътрудничество, сключено през 
декември 1989 г.; като има предвид, че това споразумение не включва никакви 
клаузи относно правата на човека и не предоставя подкрепа за развитието на 
демокрацията, за принципите на правовата държава, зачитането на основните права 
и устойчивото икономическо и социално развитие в страната,

Б. като има предвид, че Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) с 
Туркменистан беше парафирано през 1997 г. и подписано през 1998 г., като има 
предвид, че оттогава до настоящия момент тринадесет държави-членки 
ратифицираха СПС (Франция и Обединеното кралство все още не са го направили) 
и че дванадесетте нови държави-членки го ратифицираха посредством единен 
протокол; като има предвид, че самият Туркменистан ратифицира СПС през 2004 г.,

В. като има предвид, че след приключването на ратифицирането това СПС ще бъде 
сключено за начален срок от 10 години, а след това подновявано всяка година, ако 
нито една от страните по споразумението не го прекрати; като има предвид, че 
страните по споразумението могат да го изменят с оглед вземане под внимание на 
нов развой на положението,

Г. като има предвид, че Европейският парламент даде одобрението си за временно 
търговско споразумение с Туркменистан през април 2009 г.,

Д. като има предвид, че Туркменистан премина през петнадесетгодишен период на 
практическа изолация от международната общност при режим, широко признат за 
недемократичен; като има предвид, че промяната в ръководството на държавата 
през декември 2006 г. доведе до постепенно подобряване на сътрудничеството и 
контактите на Туркменистан с останалия свят, 

Е. като има предвид, че Туркменистан впоследствие преминава през значим процес на 
реформи, включващ преразглеждане на основни закони и нова конституция; като 
има предвид, че темповете на напредъка по пътя към демократизацията се нуждаят 
от допълнителна подкрепа посредством ясно изразена политическа воля за 
подобряване на различни ключови области, по-специално личните свободи, правата 
на човека, принципите на правовата държава и отговорността на правоприлагащите 
органи,

Ж. като има предвид, че член 2 от предложеното СПС гласи, че зачитането на 
демокрацията и правата на човека е основно условие за сътрудничество; 
като има предвид също така, че СПС е важна стъпка в процеса на отварянето на 
Туркменистан към Европейския съюз и във вътрешния процес на демократизация на 
страната, 
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З. като има предвид, че развитието на стратегическото, политическото и 
икономическото положение и постоянните трансрегионални предизвикателства по 
отношение на сигурността в Централна Азия оказват също така пряко и косвено 
въздействие върху интересите на самия Европейски съюз, и като има предвид, че 
развитието на положението в Туркменистан е също така фактор от значение за 
стабилността в Афганистан,

Общи разпоредби

1. отчита факта, че положението с демокрацията и принципите на правовата държава, 
както и спазването на правата на човека и основните свободи остават несигурни в 
Туркменистан въпреки  известен обещаващ напредък, отбелязан наскоро; въпреки 
това изразява твърда убеденост, че отношенията между Европейския съюз и 
Туркменистан са достигнали до положение, при което едно по-амбициозно, 
официално споразумение е от първостепенно значение, за да се засилят реформите в 
страната и да се укрепи сътрудничеството; 

2. подчертава, че влизането в сила на Договора от Лисабон, създаването на Европейска 
служба за външна дейност и необходимостта от по-силно и съгласувано присъствие 
на ЕС в Централна Азия изискват по-амбициозно ангажиране от страна на ЕС, за 
което ще допринесе ратифицирането на това споразумение;

3. призовава Съвета и върховния представител след ратифицирането на СПС да 
работят в посока създаване във възможно най-кратки срокове, със съгласието на 
правителството на Туркменистан, на постоянна делегация на ЕС в Ашхабад; 

4. счита, следователно, че СПС следва да бъде ратифицирано, и настоятелно призовава 
тези държави-членки, които все още не са приключили процедурата по 
ратифициране, да го направят във възможно най-кратки срокове;

Демокрация и права на човека

5. отбелязва, че в Туркменистан има известен, макар и ограничен, напредък в областта 
на демокрацията и правата на човека, но че този процес е все още нестабилен и 
продължава да е възможен обрат в положението;  поради това призовава за преглед 
веднъж на две години на СПС от Съвета, Комисията и Парламента в съответствие с 
принципа, посочен в член 2 от споразумението; подчертава, че временното 
прекратяване на СПС  остава осъществима възможност в случай на системно 
нарушаване на правата на човека; 

6. подчертава, че Туркменистан е страна по повечето основни международни 
споразумения и следователно има задължението да спазва и защитава правата на 
човека при всички обстоятелства; изразява своята готовност за засилване на 
подкрепата от страна на ЕС в областта на демокрацията и правата на човека, по-
специално чрез пълноценно използване на Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека  и други средства за подкрепа на процеса на реформи в страната;

7. изразява съжаление по повод липсата на последователност в миналото в 
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изявленията и действията на Европейския парламент в областта на правата на 
човека и счита, че е от първостепенно значение да се създаде система за последващ 
контрол по отношение на резолюциите и решенията;  поради тази причина 
призовава Комисията и Съвета да информират Парламента за всяко развитие на 
положението в Туркменистан след приемането на настоящата резолюция, така че да 
се гарантира, че може да има последователност при осъществяването на прегледа 
веднъж на две години на СПС по време на последователните мандати;

8. подчертава, че СПС силно ще насърчи дълготраен и конструктивен диалог не само 
между ЕС и правителството на Туркменистан, но и с всички участници в 
туркменското общество; приветства създаването, съгласно член 82 от СПС, на 
комитет за парламентарно сътрудничество между Европейския парламент и 
туркменския парламент – Меджлиса, и подчертава необходимостта Европейският 
парламент отблизо да наблюдава и осъществява мониторинг по отношение на 
положението в Туркменистан и прилагането на СПС;

9. подчертава, че създаването на политически партии следва да е независимо от 
интересите на управляващата в настоящия момент партия – Демократическата 
партия на Туркменистан, и приветства създаването на нова политическа партия –
Земеделската партия; призова туркменските органи да гарантират, че всички 
политически партии могат да участват пълноценно в свободни и честни избори;

10. приветства сътрудничеството между правителството на Туркменистан и други 
организации и агенции като ООН, ЕС, ОССС или ZTG относно реформата на 
правителствените структури и демократичните процедури; посочва, че ученето от 
добрите практики, наблюдението на избори в европейски държави и провеждане на 
семинари за обучение с държави-членки на ЕС са положителни стъпки в реформата
на политическия живот в Туркменистан, и призовава правителството на 
Туркменистан както да разширява тези програми, така и да приема предложенията 
за подкрепа в тази област; отбелязва добрите резултати в Ашхабад, получени при 
проекта „Дом на Европа”; 

11. приветства подобряването на сътрудничеството с ООН относно отношението към 
затворниците, но отбелязва, че остава много да бъде направено в тази област; за 
тази цел настоятелно призовава туркменското правителство да продължи своята 
реформа на системата на местата за лишаване от свобода въз основа на 
международните си задължения; призовава органите в Ашхабад да предоставят на 
разположение прозрачни и подробни доклади относно лишените от свобода лица, 
които са понастоящем в туркменските затвори;

12. отбелязва някои подобрения по отношение на свободата на изразяване и свободата 
на печата, както и факта, че много от ограниченията, които бяха в сила до 2006 г., са 
премахнати;  призовава обаче туркмените да продължат да либерализират достъпа 
до информация и да позволят по-разнообразно развитие на средствата за масова 
информация - както на печатните, така и на осигуряващите радио- и телевизионно 
разпръскване;

13. приветства неотдавнашното намаляване на минималния брой членове, необходим за 
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регистриране на вероизповедание, както и коренните промени, насочени към защита 
на правата на малцинствата, били те религиозни или други;

14. изтъква, че е налице трайно съмнение относно ангажимента на Туркменистан да 
подкрепи свободата на гражданите си да пътуват извън страната; призовава 
органите на Туркменистан да предоставят информация относно случаи, в които са 
отказвали изходни визи; приканва туркменското правителство да премахне 
системата на изходните визи;

15. призовава туркменските органи да премахнат ограниченията, наложени на 
организациите на гражданското общество, и да насърчават развитието на повече 
граждански организации;

16. отбелязва със загриженост, че Туркменистан все още не е ратифицирал 
Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и припомня, че тази и 
други подобни международни рамки са решаващи за подобряване отношението към 
затворниците, което в миналото беше проблемно за Туркменистан; 

Развитие

17. призовава туркменските органи незабавно да се справят с проблема с ширещата се 
корупция, като разследват изцяло всички обвинения, предоставят сигурност за 
подаващите сигнали за корупция и обработват всички случаи по прозрачен начин, 
за да се избегнат потенциални злоупотреби;  призовава Европейската комисия да 
окаже пълна подкрепа на туркменските органи при прилагането на техния план за 
действие за борба с корупцията; 

18. отбелязва със загриженост съобщенията за тежки и системни проблеми в системата 
на образованието, по-конкретно за огромния недостиг на учители, както и факта, че 
е налице тенденция повечето туркменски университетски дипломи да не биват 
признавани в ЕС и извън него, както и чуждестранните дипломи - в Туркменистан; 
призовава туркменското правителство да определи развитието на сферата на 
образованието за един от своите най-първи приоритети; призовава Комисията и 
държавите-членки да предложат на Туркменистан конкретна подкрепа за реформа 
на сферата на образованието;

19. призовава туркменските органи да продължават своята реформа на здравната 
система, като се съсредоточат по-специално върху обучението на персонала и върху 
етичните въпроси; призовава Европейската комисия и туркменското правителство 
да си сътрудничат по тези въпроси, така че туркменският народ да може да се 
възползва от европейския експертен опит и най-добри практики; във връзка с това 
приветства неотдавнашната покана на правителството на Туркменистан 
Норвежкият червен кръст да работи в страната.

Търговия и енергия

20. признава съществената стойност и потенциал на енергийните ресурси на 
Туркменистан за ЕС и цяла Централна Азия;  изтъква, че ЕС е само един от многото 
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потенциални купувачи за огромните резерви от природен газ, с които Туркменистан 
разполага; признава открития подход на правителството на Туркменистан по този 
въпрос, както и факта, че големи европейски проекти за газопроводи, като например 
Набуко, ще разчитат на вноса на газ от Туркменистан, което прави засиленото 
сътрудничество обща цел;

21. изтъква обаче, че неотдавнашните развития в енергийните технологии, като 
например газ от шистови скали, втечнен природен газ, възобновяеми енергийни 
източници, както и различни въпроси, свързани с транспорта, могат да поставят под 
въпрос средно- и дългосрочната конкурентоспособност на туркменския газ на 
международния пазар; затова подчертава необходимостта Туркменистан да 
диверсифицира своята икономика, за да избегне сериозни финансови проблеми в 
следващото десетилетие;

22. счита принципите на прозрачност и отчетност в свързаните с газа сделки за 
решаващи, ако Туркменистан ще разгръща напълно енергийния си потенциал за ЕС; 
призовава туркменското правителство да приложи в близко бъдеще тясно 
сътрудничество в рамките на Инициативата за прозрачност на добивната 
промишленост (ИПДП), за да гарантира разработването на необходимите 
инструменти за изпълнението на това задължение;

23. подчертава необходимостта от открити и прозрачни процедури за предоставяне на 
лицензиите за петрол и газ, включително подходящи тръжни процедури и пълно 
разкриване на начина, по който се използват приходите; припомня, че срещу 
органите в Ашхабад са отправяни сериозни обвинения в частно използване на 
приходите от газа и ширеща се корупция; 

24. отбелязва, че главен компонент на СПС е по-нататъшното развитие на по-добри 
търговски отношения, и гледа на Туркменистан като на главен потенциален 
търговски партньор в региона на Централна Азия за ЕС и неговите държави-членки; 
обръща внимание върху местоположението на Туркменистан на кръстопътя изток-
запад/ север-юг и затова счита, че както гражданите на Туркменистан, така и ЕС, 
имат силни изгледи да спечелят от подобно засилване на търговията;

25. призовава туркменското правителство да приеме национална стратегия за 
насърчаване на конкурентната икономика, като се отчитат главните рискове от 
разчитането само на един главен ресурс, както и необходимостта да се стимулират 
местното участие и инвестициите;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на 
правителството и парламента на Туркменистан.


