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B7-0000/2010

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Partnerības un sadarbības nolīguma noslēgšanu 
starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Turkmenistānu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā savas iepriekšējās rezolūcijas par attiecīgo reģionu, sevišķi 2008. gada 
20. februāra rezolūciju par ES stratēģiju attiecībā uz Vidusāziju1, 2009. gada 22. aprīļa 
rezolūciju par pagaidu tirdzniecības nolīgumu ar Turkmenistānu2, 2009. gada 
17. septembra rezolūciju par Partnerattiecību un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp 
Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no 
otras puses3, kā arī 2006. gada 14. februāra rezolūciju par Cilvēktiesību un demokrātijas 
klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos4,

– ņemot vērā Partnerības un sadarbības nolīgumu ar Turkmenistānu (COM(97)693 galīgā 
redakcija), kurš parakstīts 1998. gada 25. maijā un kura ratifikācijas process Eiropas 
Savienībā vēl nav noslēdzies, 

– ņemot vērā Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem 
starp Eiropas Kopienu, Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Eiropas Atomenerģijas 
kopienu, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses, kas parakstīts 1999. gadā un 
ko Padome pieņēmusi 2010. gada jūnijā (5144/1999),

– ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīgumus (PSN), ko ES ir noslēgusi ar 
Uzbekistānu, Kirgizstānu un Kazahstānu un kas ir spēkā kopš 1999. gada, kā arī PSN ar 
Tadžikistānu, kurš ir spēkā kopš 2010. gada augusta,

– ņemot vērā šajos nolīgumos iekļautās cilvēktiesību klauzulas,

– ņemot vērā 2008. gada maijā parakstīto Eiropas Savienības un Turkmenistānas Saprašanās 
memorandu par enerģētiku,

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un 
Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (ICESC), kuru 
dalībvalsts ir arī Turkmenistāna,

– ņemot vērā referentes vizīti Turkmenistānā 2010. gada jūnijā,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0007/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

                                               
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. tā kā attiecības starp Eiropas Kopienām un Turkmenistānas Republiku (turpmāk —
Turkmenistāna) joprojām reglamentē Nolīgums par tirdzniecību un tirdzniecisko un 
ekonomisko sadarbību starp Eiropas Ekonomikas kopienu, Eiropas Atomenerģijas 
kopienu un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību, kas noslēgts 1989. gada 
decembrī; tā kā šajā nolīgumā nav iekļauta cilvēktiesību klauzula un saskaņā ar to nav 
iespējams sniegt atbalstu demokrātijas attīstībai, atbalstīt tiesiskumu, pamattiesību 
ievērošanu, kā arī ilgtspējīgu ekonomikas un sociālo attīstību valstī;

B. tā kā partnerības un sadarbības nolīgums (PSN) ar Turkmenistānu tika sagatavots 
1997. gadā un parakstīts 1998. gadā; tā kā trīspadsmit ES dalībvalstis kopš tā laika ir 
ratificējušas PSN (Francijai un Apvienotajai Karalistei tas vēl jāizdara) un tā kā 
divpadsmit jaunās ES dalībvalstis to ir ratificējušas ar vienu protokolu; tā kā pati 
Turkmenistāna PSN ratificēja 2004. gadā;

C. tā kā, tiklīdz PSN būs pilnībā ratificēts, to sākotnēji noslēgs uz 10 gadiem un pēc tam ik 
gadu atjauninās, ja neviena no pusēm to nebūs lauzusi; tā kā puses var grozīt PSN, lai 
ņemtu vērā jaunas norises;

D. tā kā Eiropas Parlaments 2009. gada aprīlī deva piekrišanu tam, ka tiek parakstīts 
tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu;

E. tā kā Turkmenistāna 15 gadus bija de facto izolēta no starptautiskās kopienas, jo valstī 
valdošais režīms bija plaši atzīts par nedemokrātisku; tā kā pēc valsts vadības maiņas 
2006. gada decembrī valsts sadarbība un sakari ar pārējo pasauli ir pakāpeniski 
palielinājušies;

F. tā kā Turkmenistānā kopš tā laika notiek ievērojams reformu process, kura gaitā tiek 
pārskatīti galvenie tiesību akti un tiek izstrādāta jauna konstitūcija; tā kā ar stingru 
politisko gribu ir jāveicina vēl spēcīgāka virzība uz demokratizāciju, lai panāktu 
uzlabojumus vairākās pamatjomās, sevišķi tādās kā personu brīvība, cilvēktiesības, 
tiesiskums un tiesībaizsardzības iestāžu atbildība;

G. tā kā ierosinātā PSN 2. pantā ir noteikts, ka demokrātijas un cilvēktiesību ievērošana ir 
viens no sadarbības pamatnosacījumiem; un tā kā PSN ir nozīmīgs solis, Turkmenistānai 
sākot atklāti veidot attiecības ar Eiropas Savienību, kā arī nozīmīgs solis valsts iekšējā 
demokratizācijas procesā;

H. tā kā stratēģiskās, politiskās un ekonomiskās norises un visam Vidusāzijas reģionam 
joprojām aktuālās ar drošību saistītās problēmas gan tieši, gan netieši ietekmē arī pašas 
Eiropas Savienības intereses un tā kā notikumi Turkmenistānā ir arī viens no stabilitātei 
Afganistānā nozīmīgiem faktoriem,

Vispārīgi noteikumi

1. atzīst — lai gan pēdējā laikā ir panākts zināms daudzsološs progress, stāvoklis 
demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas jomā 
Turkmenistānā joprojām ir nestabils; tomēr ir stingri pārliecināts, ka attiecības starp 
Eiropas Savienību un Turkmenistānu ir attīstījušās tiktāl, ka vērienīgākam, oficiālam 
nolīgumam ir milzīga nozīme, lai veicinātu reformas valstī un veidotu spēcīgāku 
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sadarbību;

2. uzsver — ņemot vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanos, Eiropas Ārējās darbības dienesta 
izveidi un to, ka ir nepieciešama spēcīgāka un saskaņotāka ES klātbūtne Vidusāzijā, ES ir 
jāuzņemas vērienīgākas saistības, ko arī veicinās šī nolīguma ratificēšana;

3. aicina Padomi un Savienības augsto pārstāvi pēc PSN ratificēšanas turpināt darbu, lai, 
vienojoties ar Turkmenistānas valdību, Ašhabadā iespējami drīz izveidotu pastāvīgu ES 
delegāciju;

4. tādēļ uzskata, ka PSN ir jāratificē, un mudina tās dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, 
iespējami drīz pabeigt obligāto ratificēšanas procesu;

Demokrātija un cilvēktiesības

5. norāda, ka Turkmenistānā ir panākts, lai arī neliels, tomēr progress demokrātijas un 
cilvēktiesību jomā, bet process joprojām ir nestabils un ir iespējamas neveiksmes; tādēļ 
prasa, lai saskaņā ar nolīguma 2. pantā noteikto principu Padome, Komisija un Parlaments 
reizi divos gados pārskatītu PSN; uzsver, ka PSN darbības apturēšana ir reāls risinājums, 
ja pastāvīgi tiek pārkāptas cilvēktiesības;

6. uzsver, ka Turkmenistāna ir pievienojusies lielākajai daļai galveno starptautisko nolīgumu 
un tādēļ tai ir pienākums jebkādos apstākļos ievērot cilvēktiesības un nodrošināt to 
aizsardzību; pauž gatavību palielināt ES atbalstu demokrātijas un cilvēktiesību jomā, 
pilnībā izmantojot jo īpaši Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu un citus 
līdzekļus, lai atbalstītu reformu procesu valstī;

7. pauž nožēlu, ka iepriekš Eiropas Parlamenta diskurss un darbības cilvēktiesību jomā ne 
vienmēr ir bijuši saskanīgi, un ārkārtīgi lielu nozīmi piešķir tam, lai tiktu ieviesta sistēma 
rezolūciju un lēmumu izpildes kontrolei; tādēļ aicina Komisiju un Padomi par visiem 
turpmākajiem notikumiem Turkmenistānā pēc šīs rezolūcijas pieņemšanas pastāvīgi 
informēt Parlamentu, tā cenšoties nodrošināt, ka reizi divos gados veicamo PSN
pārskatīšanu spēj konsekventi īstenot katrs nākamais Parlamenta sasaukums;

8. uzsver, ka PSN ievērojami veicinās noturīgu un konstruktīvu dialogu ne vien starp ES un 
Turkmenistānas valdību, bet arī ar visām Turkmenistānas sabiedrības ieinteresētajām 
personām; atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar PSN 82. pantu tiks izveidota Eiropas Parlamenta 
un Turkmenistānas parlamenta (Medžlisa) parlamentārās sadarbības komiteja, un uzsver, 
ka Eiropas Parlamentam nākamajos gados būs cieši jāseko gan notikumiem 
Turkmenistānā, gan PSN īstenošanas procesam un jānodrošina to rūpīga pārraudzība;

9. uzstāj, ka politiskās partijas ir jāveido neatkarīgi no pašlaik valdošās Turkmenistānas 
Demokrātiskās partijas interesēm, un atzinīgi vērtē jaunas politiskās partijas — Agrārās 
partijas — veidošanos; aicina Turkmenistānas varas iestādes nodrošināt visu politisko 
partiju pilnīgu līdzdalību brīvās un godīgās vēlēšanās;

10. atzinīgi vērtē sadarbību starp Turkmenistānas valdību un citām organizācijām un 
aģentūrām, piemēram, ANO, ES, EDSO vai ZTG, saistībā ar valdības struktūru reformu 
un demokrātiskām procedūrām; norāda, ka iepazīšanās ar labāko praksi, vēlēšanu 
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novērošana Eiropas valstīs un mācību semināru rīkošana ar ES dalībvalstu amatpersonu 
līdzdalību ir atzinīgi vērtējami soļi, veicot politiskās dzīves reformu Turkmenistānā, un 
aicina Turkmenistānas valdību gan paplašināt šīs programmas, gan pieņemt šajā jomā 
piedāvāto palīdzību; atzīmē labi padarīto darbu Ašhabadā saistībā ar Eiropas nama 
projektu;

11. pauž atzinību par labāku sadarbību ar ANO jautājumos, kuri attiecas uz izturēšanos pret 
ieslodzītajiem, bet norāda, ka šajā jomā vēl ir daudz darāmā; šai nolūkā mudina 
Turkmenistānas valdību, pamatojoties uz savām starptautiskajām saistībām, turpināt 
brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas reformu īstenošanu; aicina Ašhabadas varas iestādes 
sniegt pārredzamus un izsmeļošus ziņojumus par pašlaik Turkmenistānas cietumos 
ieslodzītajiem;

12. atzīmē, ka ir panākti zināmi uzlabojumi attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu vārda brīvību, kā 
arī to, ka ir atcelti daudzi ierobežojumi, kas bija spēkā līdz 2006. gadam; tomēr aicina 
Turkmenistānu vēl vairāk liberalizēt pieeju informācijai un nodrošināt gan preses, gan 
apraides plašsaziņas līdzekļu daudzveidīgākas attīstības iespējas;

13. atzinīgi vērtē to, ka nesen ir noteiktas zemākas prasības attiecībā uz dalībnieku minimālo 
skaitu, kas ir vajadzīgs reliģisko organizāciju reģistrēšanai, un atzinīgi vērtē vispārējās 
pārmaiņas, kuru mērķis ir nodrošināt reliģisko vai jebkādu citu minoritāšu tiesību 
aizsardzību;

14. norāda, ka joprojām pastāv šaubas par to, vai Turkmenistāna spēs pildīt apņemšanos 
nodrošināt saviem pilsoņiem iespēju brīvi izceļot no valsts; aicina Turkmenistānas varas 
iestādes sniegt informāciju par gadījumiem, kuros ir liegtas izceļošanas vīzas; mudina 
Turkmenistānas valdību likvidēt izceļošanas vīzu sistēmu;

15. aicina Turkmenistānas varas iestādes atcelt pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
noteiktos ierobežojumus un veicināt pilsonisko organizāciju skaita pieaugumu;

16. ar bažām norāda, ka Turkmenistāna joprojām nav ratificējusi fakultatīvo protokolu, kas 
pievienots Konvencijai pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu 
rīcību vai sodīšanu, un atgādina, ka šim un citiem šādiem starptautiskajiem 
pamatprincipiem ir izšķiroša nozīme, lai panāktu labāku izturēšanos pret ieslodzītajiem, 
ko iepriekš Turkmenistānai ir bijis problemātiski nodrošināt;

Attīstība

17. aicina Turkmenistānas varas iestādes steidzami risināt plaukstošās korupcijas problēmu, 
šai nolūkā veicot visu apsūdzību pilnīgu izmeklēšanu, nodrošinot to personu aizsardzību, 
kuras ziņojušas par attiecīgiem gadījumiem, un visas lietas izskatot pārredzami, lai 
novērstu iespējamu ļaunprātīgu rīcību; aicina Eiropas Komisiju sniegt Turkmenistānas 
varas iestādēm visu vajadzīgo palīdzību, tām īstenojot pret korupciju vērsto rīcības plānu;

18. ar bažām norāda uz ziņojumiem, kas liecina par nopietnām strukturālām problēmām 
izglītības sistēmā, sevišķi par to, ka ļoti trūkst pasniedzēju, un ar bažām norāda arī uz to, 
ka lielākā daļa Turkmenistānas universitātes diplomu netiek atzīti ES un ārvalstīs un 
Turkmenistānā savukārt netiek atzīti ES un ārvalstu akadēmisko augstskolu diplomi; 
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aicina Turkmenistānas valdību noteikt izglītības nozares attīstību par vienu no savām 
galvenajām prioritātēm; aicina Komisiju un dalībvalstis piedāvāt Turkmenistānai konkrētu 
palīdzību, tai veicot izglītības nozares reformu;

19. mudina Turkmenistānas varas iestādes turpināt īstenot savu veselības aprūpes sistēmas 
reformu, īpašu uzmanību pievēršot personāla apmācībai un ētikas jautājumiem; aicina 
Eiropas Komisiju un Turkmenistānas valdību šajos jautājumos sadarboties, lai Eiropas 
kompetenci un labāko praksi izmantotu Turkmenistānas iedzīvotāju interesēs; šajā 
kontekstā atzinīgi vērtē Turkmenistānas valdības neseno aicinājumu Norvēģijas Sarkanā 
Krusta organizācijai strādāt šajā valstī;

Tirdzniecība un enerģētika

20. atzīst Turkmenistānas energoresursu vērtību un potenciālu, kas ir būtiski ES un visam 
Vidusāzijas reģionam; norāda, ka ES ir tikai viena no daudziem potenciālajiem 
Turkmenistānas milzīgo dabasgāzes krājumu pircējiem; atzinīgi vērtē Turkmenistānas 
valdības atklāto pieeju šim jautājumam un atzīst, ka lielajiem Eiropas cauruļvadu 
projektiem, tādiem kā „Nabucco”, būs vajadzīgs gāzes imports no Turkmenistānas, tādēļ 
ciešākai sadarbībai ir jākļūst par kopīgu mērķi;

21. tomēr norāda, ka jaunākās norises energotehnoloģiju jomā, piemēram, saistībā ar slānekļa 
gāzi, sašķidrināto dabasgāzi, atjaunojamiem enerģijas avotiem, kā arī dažādiem transporta 
risinājumiem, var būt iemesls, lai apšaubītu Turkmenistānas gāzes spēju vidējā termiņā un 
ilgtermiņā konkurēt starptautiskajā tirgū; tādēļ uzsver, ka Turkmenistānai ir nepieciešams 
dažādot savu saimniecisko darbību, lai izvairītos no nopietnām finansiālām problēmām 
nākamajos desmit gados;

22. uzskata, ka pārredzamības un atbildības principu īstenošanai saistītajos darījumos ir 
izšķiroša nozīme, lai Turkmenistāna varētu pilnībā īstenot savu enerģētikas potenciālu 
attiecībās ar ES; aicina Turkmenistānas valdību tuvākajā nākotnē cieši sadarboties, 
īstenojot Ieguves rūpniecības pārredzamības iniciatīvu (EITI), lai nodrošinātu šī uzdevuma 
izpildei nepieciešamo instrumentu izstrādi;

23. uzsver, ka ir nepieciešamas atklātas un pārredzamas procedūras naftas un gāzes licenču 
piešķiršanai, tostarp atbilstīga izsoles kārtība un pilnībā publiskoti pārskati par ieņēmumu 
izmantošanu; atgādina — Ašhabadas varas iestādēm ir izvirzīti nopietni pārmetumi par to, 
ka ieņēmumi no gāzes tiek izmantoti privātām vajadzībām, un par plaši izplatītu 
korupciju;

24. norāda, ka viens no galvenajiem PSN komponentiem ir labāku tirdzniecības attiecību 
turpmāka attīstība, un uzskata Turkmenistānu par vienu no ES un tās dalībvalstu 
galvenajiem potenciālajiem tirdzniecības partneriem Vidusāzijas reģionā; vērš uzmanību 
uz to, ka Turkmenistāna atrodas austrumu-rietumu un ziemeļu-dienvidu dimensiju 
krustpunktā, un tādēļ uzskata, ka ciešāku tirdzniecības attiecību veidošana ir izdevīga gan 
Turkmenistānas, gan ES iedzīvotājiem;

25. aicina Turkmenistānas valdību pieņemt valsts mēroga stratēģiju konkurētspējīgas 
ekonomikas veicināšanai, paturot prātā nopietno risku, ko rada paļaušanās tikai uz vienu 
galveno resursu, kā arī nepieciešamību veicināt vietējo uzņēmējdarbību un investīcijas;
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26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, kā arī Turkmenistānas valdībai un parlamentam.


