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Usnesení Evropského parlamentu o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi 
Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Turkmenistánem

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o této oblasti, zejména na usnesení ze dne 20. února 
2008 o strategii EU pro Střední Asii1, usnesení ze dne 22. dubna 2009 o prozatímní 
dohodě o obchodu s Turkmenistánem2, usnesení ze dne 9. září 2009 o podpisu dohody 
o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími 
a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé3, 
a usnesení ze dne 23. ledna 2006 o doložce o lidských právech a demokracii v dohodách 
Evropské unie4,

– s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem podepsanou 
dne 25. května 1998, jejíž ratifikační postup ze strany Evropské unie nebyl dosud 
dokončen (KOM(1997)693 v konečném znění), 

– s ohledem na Prozatímní dohodu z roku 1999 o obchodu a obchodních záležitostech 
mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským 
společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Turkmenistánem na straně druhé, 
která byla přijata Radou v červnu 2010 (5144/1999),

– s ohledem na smlouvu o partnerství a spolupráci uzavřenou mezi EU a Uzbekistánem, 
Kyrgyzstánem a Kazachstánem, která je v platnosti od roku 1999, a na smlouvu 
o partnerství a spolupráci s Tádžikistánem platnou od srpna 2010,

– s ohledem na ustanovení o lidských právech obsažená ve výše zmíněných dohodách,

– s ohledem na memorandum o porozumění v oblasti energetiky podepsané mezi Evropskou 
unií a Turkmenistánem v květnu 2008,

– s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Mezinárodní 
pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jichž je Turkmenistán smluvní 
stranou,

– s ohledem na návštěvu zpravodaje v Turkmenistánu, kterou vykonal v červnu 2010,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0007/2009),

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056.
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A. vzhledem k tomu, že vztahy mezi Evropskými společenstvími a Turkmenskou republikou 
(dále jen Turkmenistánem) se nadále řídí dohodou o obchodu a obchodní a hospodářské 
spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím 
pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik uzavřenou v prosinci 
1989; vzhledem k tomu, že tato dohoda neobsahuje ustanovení o lidských právech 
a nezabývá se podporou rozvoje demokracie, právního státu, dodržování základních práv 
a udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje v této zemi,  

B. vzhledem k tomu, že jednání o dohodě o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem bylo 
zahájeno v roce 1997 a tato dohoda byla podepsána v roce 1998; vzhledem k tomu, že 
od té doby dohodu o partnerství a spolupráci ratifikovalo třináct členských států (Francie 
a Spojené království tak ještě musí učinit), a vzhledem k tomu, že dvanáct nových 
členských států ji ratifikovalo prostřednictvím jednotného protokolu; vzhledem k tomu, 
že Turkmenistán tuto dohodu ratifikoval v roce 2004,

C. vzhledem k tomu, že plně ratifikovaná dohoda o partnerství a spolupráci bude uzavřena 
na počáteční období 10 let a poté bude každoročně obnovována za předpokladu, že ji 
žádná ze stran neukončí; vzhledem k tomu, že smluvní strany mohou dohodu o partnerství 
a spolupráci pozměnit, aby zohlednily nový vývoj,

D. vzhledem k tomu, že Evropský parlament udělil svůj souhlas s prozatímní dohodou  
o obchodu s Turkmenistánem v dubnu 2009,

E. vzhledem k tomu, že Turkmenistán prošel během režimu, který byl obecně uznáván jako 
nedemokratický, patnáctiletým obdobím, kdy byl de facto izolován od mezinárodního 
společenství; vzhledem k tomu, že změna vedení, k níž došlo v prosinci 2006, postupně 
vedla k posílení spolupráce a kontaktů této země s ostatními částmi světa,

F. vzhledem k tomu, že Turkmenistán následně procházel významným reformním procesem, 
při němž byly podrobeny přezkumu základní právní předpisy a vznikla nová ústava;  
vzhledem k tomu, že tempo pokroku směrem k demokratizaci je třeba dále konsolidovat 
jednoznačnou politickou vůlí za účelem zlepšit několik klíčových oblastí, zejména osobní 
svobody, lidská práva, právní stát a odpovědnost orgánů činných v trestním řízení,

G. vzhledem k tomu, že článek 2 navrhované dohody o partnerství a spolupráci stanoví, že 
základní podmínkou spolupráce je dodržování demokracie a lidských práv; a vzhledem 
k tomu, že dohoda o partnerství a spolupráci je důležitým krokem pro to, aby se 
Turkmenistán otevřel Evropské unii a aby dokončil svůj vnitřní proces demokratizace,

H. vzhledem k tomu, že strategický, politický a hospodářský rozvoj a trvající nadregionální 
bezpečnostní výzvy ve Střední Asii mají přímý a nepřímý dopad i na zájmy samotné 
Evropské unie, a vzhledem k tomu, že vývoj v Turkmenistánu je rovněž faktorem 
ovlivňujícím stabilitu v Afghánistánu,  

Obecná ustanovení

1. je si vědom toho, že stav demokracie, právního státu a dodržování lidských práv 
a základních svobod je v Turkmenistánu navzdory slibnému pokroku, k němuž v poslední 
době dochází, nadále neuspokojivý; nicméně pevně věří, že vztahy mezi Evropskou unií 
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a Turkmenistánem dosáhly bodu, kdy může ambiciózní formální dohoda zásadně přispět 
k urychlení reforem v této zemi a k posílení spolupráce;  

2. zdůrazňuje, že vstup Lisabonské smlouvy v platnost, zřízení Evropské služby pro vnější 
činnost a potřeba silnější a celistvější přítomnosti EU ve Střední Asii vyžadují 
ambicióznější závazek ze strany EU, k němuž přispěje ratifikace této smlouvy;   

3. vyzývá Radu a vysokého zástupce, aby poté, co bude dohoda o partnerství a spolupráci 
ratifikována, přistoupili po dohodě s turkmenskou vládou co nejdříve k vytvoření stálé 
delegace EU v Ašchabadu;

4. domnívá se proto, že by dohoda o partnerství a spolupráci měla být ratifikována, 
a naléhavě vyzývá členské státy, které zatím nedokončily ratifikační proces, aby tak co 
nejdříve učinily;

Demokracie a lidská práva

5. konstatuje, že Turkmenistán dosáhl v oblasti budování demokracie a dodržování lidských 
práv určitého, i když omezeného pokroku, ale že situace je i nadále nestálá a může dojít 
k jejímu zhoršení; žádá proto, aby dohoda o partnerství a spolupráci byla každé dva roky 
a v souladu se zásadou zakotvenou v jejím článku 2 podrobována ze strany Rady, Komise 
a Parlamentu přezkumu; zdůrazňuje, že v případě trvalého porušování lidských práv je 
možno dohodu o partnerství a spolupráci pozastavit; 

6. zdůrazňuje, že Turkmenistán je signatářem většiny hlavních mezinárodních dohod a je 
tedy povinen za všech okolností dodržovat a chránit lidská práva; vyjadřuje svou ochotu 
zvýšit podporu EU v oblasti demokracie a lidských práv, zejména plným využitím 
evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a dalšími prostředky k podpoře procesu 
reforem v této zemi;

7. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že co se týče lidských práv, byl mezi slovy 
a činy Evropského parlamentu v minulosti značný rozpor, a domnívá se, že musí být 
zaveden systém opatření, která budou na přijatá usnesení a rozhodnutí navazovat; žádá 
proto Komisi a Radu, aby Parlament pravidelně informovaly o veškerém vývoji 
v Turkmenistánu, k němuž došlo po přijetí tohoto usnesení, aby se zajistilo, že orgány 
zvolené v příštích volebních obdobích budou dohodu o partnerství a spolupráci soustavně 
každé dva roky podrobovat přezkumu;    

8. zdůrazňuje, že dohoda o partnerství a spolupráci výrazně podpoří udržitelný a 
konstruktivní dialog, a to nejen mezi EU a vládou Turkmenistánu, ale se všemi aktéry 
turkmenské společnosti; vítá zřízení výboru pro parlamentní spolupráci mezi Evropským 
parlamentem a turkmenským parlamentem (Medžlis) podle článku 82 dohody 
o partnerství a spolupráci a zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropský parlament vývoj 
v Turkmenistánu a uplatňování dohody o partnerství a spolupráci v následujících letech 
úzce sledoval a monitoroval;  

9. trvá na tom, aby zakládání politických stran bylo nezávislé na zájmech stávající vládnoucí 
strany, Demokratické strany Turkmenistánu, a vítá vznik nové politické strany, strany 
Zemědělské; vyzývá turkmenské orgány, aby zajistily, že se všechny politické strany 
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budou moci plně účastnit svobodných a spravedlivých voleb; 

10. vítá spolupráci mezi vládou Turkmenistánu a dalšími organizacemi a agenturami, jako 
jsou OSN, EU, OBSE či ZTG, v oblasti reformy vládních struktur a demokratických 
postupů; poukazuje na to, že poučení se z osvědčených postupů, sledování voleb 
v evropských státech a pořádání vzdělávacích seminářů za účasti úředníků členských států 
EU jsou vítanými kroky v reformě politického života v Turkmenistánu, a vyzývá vládu 
Turkmenistánu, aby tyto programy rozšířila a aby v této oblasti využila nabídek pomoci; 
bere na vědomí dobrou práci odvedenou v Ašchabadu v souvislosti s projektem Domu 
Evropy;

11. vítá zlepšení spolupráce s OSN, co se týče zacházení s vězni, ale poukazuje na to, že 
v této oblasti je ještě třeba mnohé zlepšit; za tímto účelem naléhavě vyzývá turkmenskou 
vládu, aby v souladu se svými mezinárodními závazky pokročila ve svých reformách 
vězeňství; vyzývá ašchabadské orgány, aby zpřístupnily transparentní a podrobné zprávy 
o vězních držených v současné době v turkmenských věznicích;

12. bere na vědomí některá zlepšení v oblasti svobody projevu a svobody sdělovacích 
prostředků a skutečnost, že velká řada omezení platných do roku 2006 byla odstraněna; 
vyzývá nicméně Turkmeny, aby dále uvolnili přístup k informacím a aby umožnili 
rozmanitější rozvoj sdělovacích prostředků, jak tisku, tak i rozhlasového a televizního 
vysílání; 

13. vítá nedávné snížení prahu pro počet členů k registraci náboženských skupin i celkové 
změny, jež mají zaručit ochranu práv náboženských i jiných menšin;   

14. poukazuje na to, že existují trvalé obavy v souvislosti s tím, zda Turkmenistán dodrží svůj 
závazek a zaručí svým občanům právo vycestovat ze země; vyzývá turkmenské orgány, 
aby poskytly informace o případech, kdy byla zamítnuta výjezdní víza; naléhavě žádá 
turkmenskou vládu, aby systém výjezdních víz zrušila;

15. vyzývá turkmenské orgány, aby odstranily omezení platná pro organizace občanské 
společnosti a aby podpořily vznik více občanských organizací;

16. se znepokojením konstatuje, že Turkmenistán dosud neratifikoval Opční protokol 
k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 
trestání, a připomíná, že tento a další mezinárodní rámce mají zásadně přispět k tomu, aby 
Turkmenistán lépe zacházel se svými vězni, což mu v minulosti činilo potíže; 

Tržní opatření

17. vyzývá turkmenské orgány, aby okamžitě začaly řešit množící se případy korupce tím, že 
plně prošetří všechna obvinění, zaručí bezpečnost informátorům a budou se všemi případy 
zabývat transparentně, aby zabránily případnému zneužití; vyzývá Evropskou komisi, aby 
turkmenským orgánům poskytla plnou pomoc při provádění jejich akčního plánu 
proti korupci;

18. se znepokojením bere na vědomí zprávy o vážných a trvalých problémech vzdělávacího 
systému, zejména o vážném nedostatku učitelů, a skutečnost, že většina diplomů 
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z turkmenských vysokých škol není v EU a v jiných zemích uznávána, což platí 
i obráceně; vyzývá turkmenskou vládu, aby na rozvoj školství nahlížela jako na prvořadou 
záležitost; vyzývá Komisi a členské státy, aby Turkmenistánu nabídly při reformě školství 
konkrétní pomoc; 

19. naléhavě vyzývá turkmenské orgány, aby pokročily ve své reformě systému zdravotní 
péče a aby se zaměřily především na odbornou přípravu zaměstnanců a na etické otázky; 
vyzývá Evropskou komisi a turkmenskou vládu, aby na řešení těchto otázek 
spolupracovaly, aby Turkmeni mohli těžit z evropských odborných znalostí 
a z osvědčených postupů; v tomto ohledu vítá skutečnost, že turkmenská vláda nedávno 
nabídla norskému Červenému kříži, aby pracoval v její zemi;  

Obchod a energetika

20. je si vědom skutečnosti, že turkmenské energetické zdroje mají pro EU a celou Střední 
Asii značnou hodnotu a potenciál; poukazuje na to, že EU je pouze jedním z mnoha 
případných kupců rozsáhlých rezerv zemního plynu, které Turkmenistán vlastní; je si 
vědom otevřeného přístupu turkmenské vlády k této otázce i skutečnosti, že na dovozu 
plynu z Turkmenistánu budou záviset i významné evropské projekty plynovodů, jako 
například Nabucco, a proto se lepší spolupráce v této oblasti musí stát společným cílem;   

21. poukazuje nicméně na to, že nedávný rozvoj energetických technologií, jako je plyn 
z břidlice, zkapalněný zemní plyn či obnovitelné energie, stejně jako různé otázky týkající 
se dopravy mohou ohrozit střednědobou až dlouhodobou konkurenceschopnost 
turkmenského plynu na mezinárodním trhu; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby 
Turkmenistán diverzifikoval své hospodářství, a vyhnul se tak vážným finančním 
problémům, které by ho v příštím desetiletí mohly potkat;

22. domnívá se, že má-li Turkmenistán splnit svůj energetický potenciál pro EU, musí být 
při uvedených činnostech dodržovány zásady transparentnosti a odpovědnosti; vyzývá 
turkmenskou vládu, aby v blízké budoucnosti navázala úzkou spolupráci v rámci 
iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI) s cílem zajistit rozvoj potřebných 
nástrojů ke splnění tohoto úkolu; 

23. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit otevřené a transparentní postupy pro udělování licencí 
pro ropu a plyn, k nimž patří i řádné výběrové řízení a plné zveřejnění způsobu, jakým 
jsou využívány příjmy; připomíná, že existují vážná podezření, že ašchabadské orgány 
využívají příjmů z plynu k soukromým účelům a že se v jejich řadách šíří korupce;

24. konstatuje, že důležitou součástí dohody o partnerství a spolupráci je další rozvoj lepších 
obchodních vztahů, a domnívá se, že by se Turkmenistán mohl stát pro EU a její členské 
státy významným obchodním partnerem v oblasti Střední Asie; poukazuje na polohu 
Turkmenistánu jako na křižovatku mezi východem a západem a severem a jihem, a proto 
se domnívá, že posílením obchodu získají jak občané Turkmenistánu, tak i občané EU; 

25. vyzývá turkmenskou vládu, aby přijala celostátní strategii na podporu 
konkurenceschopného hospodářství, v níž zohlední hlavní rizika spojená se závislostí 
pouze na jednom důležitém zdroji i potřebu podpořit místní odpovědnost a investice;



RE\831384CS.doc 7/7 PE448.924v01-00

CS

26. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a vládě a parlamentu Turkmenistánu.


