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Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Közösségek és tagállamai és 
Türkmenisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a régióról szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel az EU Közép-
Ázsiára vonatkozó stratégiájáról szóló, 2008. február 20-i állásfoglalására1, a 
Türkmenisztánnal kötött ideiglenes kereskedelmi megállapodásról szóló, 2009. április 22-i 
állásfoglalására2, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a 
Tadzsik Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről 
szóló, 2009. szeptember 9-i állásfoglalására3, valamint az Európai Unió 
megállapodásaiban szereplő emberi jogi és demokráciazáradékról szóló, 2006. január 23-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Türkmenisztánnal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásra, 
amelyet 1998. május 25-én írtak alá és amely még mindig az Európai Unió ratifikációs 
eljárásának befejezésére vár (COM(1997)0693 végleges), 

– tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség és az 
Európai Atomenergia-közösség, másrészről Türkmenisztán között létrejött, a 
kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, 1999. évi ideiglenes 
megállapodásra (5144/1999), amelyet a Tanács 2010 júniusában fogadott el,

– tekintettel az EU és Üzbegisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán közötti, 1999. óta hatályos 
partnerségi és együttműködési megállapodásokra, valamint a Tádzsikisztánnal kötött, 
2010. augusztus óta hatályos partnerségi és együttműködési megállapodásra,

– tekintettel az e megállapodásokban rögzített emberi jogi záradékokra,

– tekintettel az Európai Unió és Türkmenisztán között 2008 májusában létrejött, 
energiaügyről szóló egyetértési megállapodásra,

– tekintettel a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára és a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányára, amelyeknek Türkmenisztán 
is részes fele,

– tekintettel az előadó 2010 júniusában Türkmenisztánba tett látogatására,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0007/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

                                               
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. mivel az Európai Közösségek és a Türkmén Köztársaság (a továbbiakban: Türkmenisztán) 
kapcsolatait még mindig az 1989 decemberében az egyrészről az Európai Gazdasági 
Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége közötti, a kereskedelemről, valamint a kereskedelmi és 
gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szabályozza; mivel e megállapodás nem 
tartalmaz emberi jogi záradékokat és nem biztosítja az országban a demokrácia, a 
jogállamiság, az alapvető jogok tiszteletben tartása, valamint a fenntartható gazdaság és 
társadalom fejlődését ;

B. mivel a Türkmenisztánnal kötött partnerségi és együttműködési megállapodásról 1997-
ben kezdtek tárgyalni, és azt 1998-ban írták alá; mivel azóta 13 tagállam ratifikálta a 
partnerségi és együttműködési megállapodást – Franciaország és az Egyesült Királyság 
részéről ez még hátra van – és mivel a 12 új tagállam egyetlen jegyzőkönyvben ratifikálta 
azt; mivel Türkmenisztán 2004-ben ratifikálta a partnerségi és együttműködési 
megállapodást;

C. mivel a partnerségi és együttműködési megállapodás teljes ratifikálását követően tízéves 
kezdeti időszakra fog vonatkozni, ezt követően pedig évente fogják megújítani, 
amennyiben azt egyik fél sem bontja fel; mivel az új fejlemények figyelembevétele 
érdekében a felek módosíthatják a partnerségi és együttműködési megállapodást;

D. mivel az Európai Parlament 2009 áprilisában hozzájárulását adta a Türkmenisztánnal 
kötött ideiglenes kereskedelmi megállapodáshoz;

E. mivel Türkmenisztán 15 éven át egy sokak által diktatórikusnak tartott rezsim alatt a 
nemzetközi közösségtől tényleges elszigeteltségben létezett; mivel a 2006 decemberében 
bekövetkezett vezetőváltás eredményeként az ország egyre jobban együttműködik és 
egyre szorosabb kapcsolatban áll a világ többi részével;

F. mivel Türkmenisztánban jelentős reformok folynak a legfontosabb törvények 
felülvizsgálata és az új alkotmány kidolgozása révén; mivel a demokrácia irányába tett 
lépéseket az olyan jelentős területek javítását célzó világos politikai akarattal kell 
megszilárdítani, mint a szabadságjogok, az emberi jogok, a jogállamiság és a 
bűnüldözésben résztvevők elszámoltathatósága;

G. mivel a javasolt partnerségi és együttműködési megállapodás 2. cikke az együttműködés 
alapvető feltételévé teszi a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartását; mivel a 
partnerségi és együttműködési megállapodás fontos lépést jelent Türkmenisztán Európai 
Unió felé történő nyitásában, valamint az ország demokratizálódásában;

H. mivel az Európai Unió érdekeit közvetlen és közvetett módon is befolyásolják Közép-
Ázsia szűnni nem akaró több régióra is kiterjedő biztonsági problémái, valamint stratégiai, 
politikai és gazdasági helyzetének alakulása, és mivel a türkmenisztáni fejlemények 
szerepet játszanak Afganisztán stabilitásában;

Általános rendelkezések

1. tudomásul veszi, hogy a demokrácia, a jogállamiság, továbbá az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása a közelmúltban tapasztalt ígéretes 
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előrelépések ellenére is még javításra szorul Türkmenisztánban; ugyanakkor szilárd 
meggyőződése, hogy az Európai Unió és Türkmenisztán közötti kapcsolatok olyan 
szakaszba jutottak, ahol az ország reformjai és az együttműködés erősítése érdekében 
elengedhetetlenül szükséges egy nagyratörőbb, formális megállapodás;

2. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, az Európai Külügyi Szolgálat 
létrehozása és az EU határozottabb és egységesebb fellépése Közép-Ázsiában az EU 
határozottabb elkötelezettségét teszi szükségessé, amelyhez a megállapodás ratifikációja is 
hozzájárul;

3. felszólítja a Tanácsot és a főképviselőt, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás ratifikációját követően törekedjenek arra, hogy a türkmén kormánnyal 
egyetértésben Asgabatban minél előbb állandó uniós küldöttséget hozzanak létre;

4. ezért úgy véli, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodást ratifikálni kell és 
sürgeti azokat a tagállamokat, amelyek még nem értek a ratifikációs folyamat végére, 
hogy mielőbb ratifikálják a megállapodást;

Demokrácia és emberi jogok

5. megjegyzi, hogy Türkmenisztánban már történt – jóllehet nem túl nagy –előrelépés a 
demokrácia és az emberi jogok terén, de e folyamat még mindig igen törékeny és nem 
múlt el a visszaesés veszélye; ezért kéri, hogy a megállapodás 2. cikkében foglalt 
alapelvnek megfelelően a Tanács, a Bizottság és a Parlament végezze el a partnerségi és 
együttműködési megállapodás kétévenkénti felülvizsgálatát; hangsúlyozza, hogy a 
partnerségi és együttműködési megállapodás felfüggesztése továbbra is járható út az 
emberi jogok tartós megsértése esetén;

6. hangsúlyozza, hogy a legtöbb jelentősebb nemzetközi egyezménynek Türkmenisztán is 
részes fele, és ezért minden körülmények között tiszteletben kell tartania és védelmeznie 
kell az emberi jogokat; készen áll arra, hogy növelje a demokrácia és az emberi jogok 
területén nyújtott uniós támogatást kiváltképpen a demokrácia és az emberi jogok európai 
eszköze maradéktalan kiaknázása, valamint az országban folyó reformok más eszközök 
általi támogatása révén;

7. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament emberi jogokkal kapcsolatos 
múltbeli megnyilvánulásai és fellépései nem voltak következetesek, és rendkívül 
fontosnak tartja az állásfoglalások és határozatok végrehajtását nyomon követő rendszer 
létrehozását; felszólítja ezért a Bizottságot és a Tanácsot, hogy rendszeresen tájékoztassák 
a Parlamentet az ezen állásfoglalás elfogadását követő összes türkmenisztáni fejleményről 
annak érdekében, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás kétévenkénti 
felülvizsgálatát a soron következő jogalkotási ciklusokban is következetesen nyomon 
kövessék;

8. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás jelentős mértékben 
hozzájárul nem csupán az EU és Türkmenisztán kormánya, hanem a türkmén társadalom 
valamennyi szereplője között folyó, folyamatos és építő párbeszédhez; üdvözli a 
partnerségi és együttműködési megállapodás 82. cikke értelmében az Európai Parlament 
és a Meijlis (a türkmén parlament) részvételével működő parlamenti együttműködési 
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bizottság létrehozását és hangsúlyozza, hogy az elkövetkezendő években az Európai 
Parlamentnek szorosan nyomon kell követnie és ellenőriznie kell a türkmenisztáni 
fejleményeket és a partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtását;

9. hangsúlyozza, hogy a politikai pártok létrehozása nem függhet a jelenleg hatalmon lévő 
Türkmenisztáni Demokrata Párt érdekeitől, és üdvözli egy új politikai párt, az Agrárpárt 
megalakulását; felszólítja a türkmén hatóságokat, hogy biztosítsák valamennyi politikai 
párt maradéktalan részvételét a szabad és tisztességes választásokon,

10. üdvözli a türkmén kormány és más szervezetek és ügynökségek, például az ENSZ, az EU, 
az EBESZ és a ZTG között a kormányzati felépítés reformja és a demokratikus 
folyamatok tekintetében folyó együttműködést; rámutat arra, hogy a bevált gyakorlatok 
tanulmányozása, az európai államok választásainak megfigyelése és az uniós tagországok 
tisztviselőivel tartott képzések üdvözlendő előrelépést jelentenek a türkmén politikai élet 
reformja terén, és felszólítja Türkmenisztán kormányát e programok kiterjesztésére, 
valamint az e téren felajánlott támogatás kiaknázására; kiemeli az asgabati Európa Ház 
projekt tekintetében végzett kiváló munkát;

11. üdvözli a fogvatartottak helyzete tekintetében az ENSZ-szel folytatott együttműködés 
javulását, de megjegyzi, hogy még mindig sok a tennivaló; ennek érdekében sürgeti 
Türkmenisztán kormányát, hogy nemzetközi kötelezettségeivel összhangban folytassa a 
büntetés-végrehajtási rendszer reformját; felszólítja az asgabati hatóságokat, hogy 
tegyenek elérhetővé a türkmenisztáni börtönökben jelenleg fogvatartottak helyzetéről 
szóló, átlátható és részletes jelentéseket;

12. tudomásul veszi, hogy a véleménynyilvánítás és a média szabadsága terén történtek 
bizonyos előrelépések és hogy a 2006-ig hatályban lévő korlátozások közül mostanra már 
sokat feloldottak; felszólítja azonban a türkméneket az információhoz való hozzáférés 
további liberalizációjára és mind a nyomtatott média, mind a műsorszórás sokrétű 
fejlődésének lehetővé tételére;

13. üdvözli, hogy a közelmúltban csökkentették a vallási mozgalmak bejegyzéséhez 
szükséges taglétszámot, valamint örömmel fogadja a kisebbségi, vallási és egyéb jogok 
védelmét célzó, átfogó változásokat;

14. rámutat arra, hogy rendszeresen kétségek merülnek fel Türkmenisztán azon 
kötelezettségvállalásával kapcsolatban, hogy állampolgárai szabadon utazhassanak az 
ország határain túlra; felszólítja a türkmén hatóságokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást 
azokról az esetekről, amelyekben megtagadták a kilépő vízum kiállítását; sürgeti 
Türkmenisztán kormányát, hogy mielőbb törölje el a kilépő vízumok rendszerét;

15. felszólítja a türkmén hatóságokat, hogy számolják fel a civil társadalmi szervezetekre 
vonatkozó korlátozásokat és segítsék elő több civil szervezet létrehozását;

16. aggodalommal veszi tudomásul, hogy Türkmenisztán még nem ratifikálta a kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések elleni egyezmény 
fakultatív jegyzőkönyvét, és emlékeztet arra, hogy ez és más hasonló nemzetközi keretek 
alapvető fontosságúak a fogvatartottak helyzetének javítása tekintetében, ami a múltban 
sok problémát okozott Türkmenisztánban;
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Fejlesztés

17. felszólítja a türkmén hatóságokat, hogy sürgősen oldják meg a burjánzó korrupció 
problémáját a vádak kivizsgálása, a feljelentők védelme és a visszaélések elkerülése 
érdekében, az egyes esetek átlátható kezelése révén; felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy korrupcióellenes cselekvési tervük megvalósítása érdekében nyújtson teljes körű 
támogatást a türkmén hatóságoknak;

18. aggodalommal veszi tudomásul az oktatási rendszer súlyos, rendszer szintű problémáiról, 
például a tanárok hiányáról szóló jelentést, valamint hogy a türkmén egyetemi diplomák 
többségét nem fogadják el sem az EU-ban, sem az EU-n kívül, illetve Türkmenisztán sem 
ismeri el a külföldön szerzett egyetemi okleveleket; felszólítja Türkmenisztán kormányát, 
hogy az oktatási ágazat fejlesztését tekintse prioritásnak; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák Türkmenisztánt az oktatási ágazatot célzó reformjában;

19. sürgeti a türkmén hatóságokat, hogy folytassák az egészségügyi rendszer reformját és 
fektessenek kiemelt hangsúlyt a személyzet képzésére és az etikai kérdésekre; felszólítja 
az Európai Bizottságot és Türkmenisztán kormányát, hogy a fenti kérdésekben 
működjenek együtt annak érdekében, hogy az európai tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
a türkmén nép javát szolgálják; e tekintetben üdvözli, hogy a türkmén kormány a 
közelmúltban meghívta a Norvég Vöröskeresztet, hogy munkáját Türkmenisztánban 
folytassa;

Kereskedelem és energiaügy

20. elismeri, hogy Türkmenisztán energiaforrásai tekintélyes értéket és lehetőségeket 
jelentenek az EU és egész Közép-Ázsia számára; rámutat arra, hogy az EU csupán egyike 
a türkmén földgázkészletek iránt érdeklődő számos lehetséges vevőnek; tudomásul veszi, 
hogy Türkmenisztán kormánya nyíltan közelít e kérdéshez és hogy az európai 
gázvezetékprojektek – például a Nabucco – a türkmén földgázra támaszkodnak, ezért a 
megerősített együttműködés mindkét fél érdeke;

21. ugyanakkor rámutat arra, hogy az energetikai technológiák terén a közelmúltban elért 
fejlődés, például a palagáz, a cseppfolyósított földgáz, a megújuló energiaforrások, 
valamint a számtalan szállítással kapcsolatos kérdés megkérdőjelezhetik a türkmén 
földgáz közép- és hosszú távú versenyképességét a nemzetközi piacon; következésképpen 
hangsúlyozza, hogy amennyiben Türkmenisztán a következő évtizedben nem kíván súlyos 
pénzügyi problémákkal szembesülni, úgy diverzifikálnia kell gazdaságát;

22. úgy véli, hogy a kapcsolódó tranzakciók átláthatósága és elszámoltathatósága alapvető 
fontosságú, amennyiben Türkmenisztán ki szeretné aknázni az EU felé meglévő 
energiaügyi lehetőségeit; felszólítja Türkmenisztán kormányát, hogy e cél eléréséhez 
szükséges eszközök kialakítása érdekében a közeljövőben hozzon létre szoros 
együttműködést a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés 
(EITI) keretében;

23. hangsúlyozza, hogy nyílt és átlátható eljárásokra van szükség az olaj- és gázengedélyek 
elosztása terén, ideértve a megfelelő ajánlattételi eljárásokat és a bevételek 
felhasználásának teljes körű nyilvánosságra hozását; emlékeztet arra, hogy az asgabati 
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hatóságokat súlyos vádak érték a földgázból származó bevételek magáncélú felhasználása 
és a széles körű korrupció miatt;

24. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás fontos eleme a jobb 
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, és Türkmenisztánt az EU és tagállamai egyik 
legfontosabb lehetséges közép-ázsiai kereskedelmi partnerüknek tekintik; felhívja a 
figyelmet arra, hogy Türkmenisztán a kelet-nyugati/észak-déli útvonalak 
kereszteződésében található, és ezért úgy véli, hogy mind Türkmenisztán, mind az EU 
polgárai számára kedvező lenne a kereskedelem ilyen jellegű fejlesztése;

25. felszólítja Türkmenisztán kormányát, hogy fogadjon el a versenyképes gazdaság 
előmozdítását célzó nemzeti stratégiát, nem feledkezve meg azokról a kockázatokról, 
amelyeket az egyetlen erőforrásra való hagyatkozás rejt magában, valamint szem előtt 
tartva a helyi szerepvállalás és a beruházások ösztönzésének szükségességét;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint Türkmenisztán kormányának és 
parlamentjének.


