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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija u 
Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom u t-
Turkmenistan

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-reġjun, b’mod partikolari r-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-20 ta’ Frar 2008 dwar Strateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali1, tat-
22 ta’ April 2009 dwar Ftehim Kummerċjali Interim mat-Turkmenistan2, tas-17 ta’ 
Settembru 2009 dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tat-
Taġikistan, min-naħa l-oħra3, u tat-14 ta’ Frar 2006 dwar il-klawżola dwar id-drittijiet tal-
bniedem u d-demokrazija fil-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea4,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni mat-Turkmenistan, iffirmat fil-25 
ta’ Mejju 1998, u li għadu qed jistenna li titlesta għalkollox il-proċedura ta’ ratifika tal-
Unjoni Ewropea (COM(1997)693 finali), 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interim tal-1999 dwar il-kummerċ u dwar kwistjonijiet 
marbuta mal-kummerċ, bejn il-Komunità Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-
Azzar u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa, u t-Turkmenistan, min-
naħa l-oħra, adottat mill-Kunsill f’Ġunju 2010 (5144/1999),

– wara li kkunsidra l-Ftehimiet ta’ Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) konklużi bejn l-UE u l-
Uzbekistan, il-Kirgiżistan u l-Kazakstan, li ilhom fis-seħħ mill-1999, u l-FSK mat-
Taġikistan, fis-seħħ minn Awwissu 2010,

– wara li kkunsidra l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem f'dawn l-aħħar ftehimiet,

– wara li kkunsidra l-Memorandum ta’ Qbil dwar l-Enerġija ffirmat bejn l-Unjoni Ewropea 
u t-Turkmenistan f’Mejju 2008,

– wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u l-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESC), li tagħhom it-
Turkmenistan hija firmatarja,

– wara li kkunsidra ż-żjara fit-Turkmenistan li għamlet ir-rapporteur f’Ġunju 2010,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0007/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

                                               
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. billi r-relazzjonijiet bejn il-Komunitajiet Ewropej u r-Repubblika tat-Turkmenistan (li 
minn issa 'l quddiem se ssir referenza għaliha bħala 'it-Turkmenistan') għadhom irregolati 
minn ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika u l-Unjoni tar-Repubbliki Soċjalisti Sovjetiċi dwar In-Negozju u l-Kooperazzjoni 
Kummerċjali u Ekonomika li ġie konkluż f’Diċembru tal-1989; billi dan il-ftehim ma fih 
l-ebda klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem u ma jipprovdix appoġġ għall-iżvilupp tad-
demokrazija, għall-istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet fundamentali u l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali sostenibbli fil-pajjiż,

B. billi Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) mat-Turkmenistan ġie inizjalat fl-1997 u 
ffirmat fl-1998; billi minn dak iż-żmien ’l hawn tlettax-il Stat Membru rratifikaw il-FSK 
(Franza u r-Renju Unit għad iridu jagħmlu dan) - u billi t-tnax-il Stat Membru ġdid 
irratifikawh permezz ta' protokoll wieħed; billi t-Turkmenistan irratifikat il-FSK fl-2004,

C. billi l-FSK, ladarba jiġi rratifikat għalkollox, se jiġi konkluż għal perjodu inizjali ta' 10 
snin, u wara jiġi mġedded kull sena sakemm l-ebda naħa ma twaqqfu; billi l-partijiet 
jistgħu jemendaw il-FSK bil-għan li jitqiesu żviluppi ġodda,

D. billi l-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu għal-Ftehim Kummerċjali Interim 
mat-Turkmenistan f’April tal-2009,

E. billi t-Turkmenistan għadda minn perjodu ta’ 15-il sena ta’ iżolament de facto mill-
komunità internazzjonali taħt reġim li kien rikonoxxut b’mod ġenerali bħala wieħed mhux 
demokratiku; billi l-bidla fit-tmexxija f’Diċembru tal-2006 rriżultat f’żieda gradwali fil-
kooperazzjoni u l-kuntatti tal-pajjiż mal-bqija tad-dinja,

F. billi t-Turkmenistan sussegwentement kienet għaddejja minn proċess ta’ riforma 
sinifikanti, fejn liġijiet ewlenin qed jiġu eżaminati mill-ġdid u saret kostituzzjoni ġdida; 
billi r-ritmu tal-progress lejn id-demokratizzazzjoni jeħtieġ li jiġi kkonsolidat aktar 
permezz ta’ rieda politika ċara li jiġu mtejba diversi oqsma ewlenin, b’mod notevoli l-
libertajiet personali, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u r-responsabilità ta’ dawk li 
jinfurzaw il-liġi,

G. billi l-FSK propost jistipula, fl-Artikolu 2, li r-rispett għad-demokrazija u għad-drittijiet 
tal-bniedem huwa kundizzjoni bażika għall-kooperazzjoni; u billi l-FSK huwa pass 
importanti fil-ftuħ tat-Turkmenistan lejn l-Unjoni Ewropea u għall-proċess intern tagħha 
stess tad-demokratizzazzjoni,

H. billi l-iżviluppi strateġiċi, politiċi u ekonomiċi u l-isfidi dejjem għaddejjin ta’ sigurtà 
transreġjonali fl-Asja Ċentrali wkoll għandhom effett dirett u indirett fuq l-interessi tal-
Unjoni Ewropea nfisha, u billi żviluppi fit-Turkmenistan huma wkoll fattur relevanti 
għall-istabilità fl-Afganistan,

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1. Jirrikonoxxi l-fatt li s-sitwazzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, u r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali għadhom dgħajfa fit-Turkmenistan, 
minkejja l-fatt li dan l-aħħar kien sar xi progress promettenti; madankollu, jemmen bis-
sħiħ li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkmenistan laħqu punt fejn ftehim 
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formalizzat aktar ambizzjuż huwa aktar importanti minn kull ħaġa oħra għat-titjib tar-
riformi fil-pajjiż u għat-tisħiħ tal-kooperazzjoni;

2. Jenfasizza li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, l-istabbiliment tas-Servizz Ewropew 
għall-Azzjoni Esterna u l-ħtieġa li jkun hemm preżenza tal-UE aktar b'saħħitha u aktar 
koerenti fl-Asja Ċentrali joħolqu l-ħtieġa ta' impenn aktar ambizzjuż min-naħa tal-UE, 
ħaġa li għaliha r-ratifika ta' dan il-ftehim se tagħti kontribut;

3. Jistieden lill-Kunsill u lir-Rappreżentant Għoli jipproċedu, wara r-ratifika tal-FSK, biex 
jistabbilixxu delegazzjoni permanenti tal-UE f'Axgabat mill-aktar fis possibbli, bil-qbil 
tal-Gvern tat-Turkmenistan;

4. Iqis, għalhekk li l-FSK għandu jiġi rratifikat, u jħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li 
għadhom iridu jlestu l-proċess tar-ratifika biex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli;

Demokrazija u drittijiet tal-bniedem

5. Jinnota li fit-Turkmenistan kien hemm xi progress, għalkemm limitat, rigward id-
demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, imma li dan għadu proċess fraġli u x-xkiel jibqa’ 
possibilità; jitlob, għalhekk, li l-FSK jiġi eżaminat mill-ġdid kull sentejn mill-Kunsill, 
mill-Kummissjoni u mill-Parlament skont il-prinċipju minqux fl-Artikolu 2 tal-ftehim.  
jenfasizza li s-sospensjoni tal-FSK tibqa’ għażla vijabbli fil-każ li jibqa' jsir ksur tad-
drittijiet tal-bniedem;

6. Jisħaq fuq il-fatt li t-Turkmenistan hija firmatarja tal-parti l-kbira tal-ftehimiet 
internazzjonali ewlenin u għalhekk tinsab taħt l-obbligu li tirrispetta u tħares id-drittijiet 
tal-bniedem taħt iċ-ċirkostanzi kollha; jesprimi r-rieda tiegħu li jżid l-appoġġ tal-UE fil-
qasam tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari billi jagħmel użu sħiħ 
tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem u mezzi oħra biex 
jappoġġa l-proċess ta' riforma fil-pajjiż;

7. Jiddeplora n-nuqqas ta’ koerenza fid-diskors u l-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar 
id-drittijiet tal-bniedem fl-imgħoddi u jqis li huwa importanti aktar minn kull ħaġa oħra li 
tiġi implimentata sistema għalbiex ir-riżoluzzjonijiet u d-deċiżjonijiet jiġu segwiti; 
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iżommu lill-Parlament aġġornat 
dwar kwalunkwe żvilupp li jsir fit-Turkmenistan sussegwentement għall-adozzjoni ta' din 
ir-riżoluzzjoni, ħalli jkun żgurat li r-rieżami ta' kull sentejn tal-FSK ikun jista' jsir segwitu 
tiegħu b'mod koerenti minn kull leġiżlatura suċċessiva;

8. Jenfasizza li l-FSK se jippromwovi b’mod konsiderevoli djalogu sostnut u kostruttiv, 
mhux biss bejn l-UE u l-Gvern tat-Turkmenistan, imma mal-atturi kollha fis-soċjetà 
Turkmena; jilqa’ b’sodisfazzjon l-istabbiliment, skont l-Artikolu 82 tal-FSK, ta’ Kumitat 
għall-Kooperazzjoni Parlamentari bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament Turkmeni, il-
Meijlis, u jenfasizza l-ħtieġa li l-Parlament Ewropew isegwi u jimmonitorja mill-qrib l-
iżviluppi fit-Turkmenistan u l-implimentazzjoni tal-FSK fis-snin li ġejjin;

9. Jinsisti li l-istabbiliment ta’ partiti politiċi għandu jkun indipendenti mill-interessi tal-
partit li bħalissa qiegħed fit-tmexxija, il-Partit Demokratiku tat-Turkmenistan, u jilqa’ 
b’sodisfazzjon il-formazzjoni ta’ partit politiku ġdid, il-Partit Agrarju; jistieden lill-
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awtoritajiet Turkmeni jiżguraw li l-partiti politiċi kollha jkunu jistgħu jieħdu sehem sħiħ 
f’elezzjonijiet ħielsa u ġusti;

10. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-kooperazzjoni bejn il-Gvern tat-Turkmenistan u 
organizzazzjonijiet u aġenziji oħra, bħalma huma n-NU, l-UE, l-OSKE jew iż-ZTG dwar 
ir-riforma tal-istrutturi tal-gvern u proċeduri demokratiċi; jirrimarka li t-tagħlim mill-aħjar 
prattiki, il-monitoraġġ tal-elezzjonijiet fi stati Ewropej u li jsiru seminars ta’ taħriġ ma’ 
uffiċjali tal-Istati Membri tal-UE huma passi milqugħa b’sodisfazzjon fir-riforma tal-ħajja 
politika fit-Turkmenistan, u jistieden lill-Gvern tat-Turkmenistan kemm biex jestendi 
dawn il-programmi u kemm biex jaċċetta l-offerti ta’ assistenza f’dan il-qasam; jinnota x-
xogħol tajjeb li sar f’Axgabat mill-proġett Dar Ewropa;

11. Ifaħħar il-kooperazzjoni mtejba man-NU dwar it-trattament tal-priġunieri imma jinnota li 
għad fadal ħafna xi jsir; għal dan il-għan, iħeġġeġ lill-Gvern Turkmeni jkompli bir-riformi 
tiegħu tas-sistema penitenzjarja fuq il-bażi tal-obbligi internazzjonali tiegħu; jistieden lill-
awtoritajiet f’Axgabat biex jagħmlu disponibbli rapporti trasparenti u dettaljati dwar il-
priġunieri li bħalissa qed jinżammu fil-ħabsijiet Turkmeni;

12. Jieħu nota ta’ ċertu titjib fir-rigward tal-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-midja, kif 
ukoll il-fatt li ħafna restrizzjonijiet li kienu fis-seħħ sal-2006 tneħħew; jistieden, 
madankollu, lit-Turkmeni jkomplu jilliberalizzaw l-aċċess għall-informazzjoni u 
jippermettu żvilupp aktar divers tal-midja, kemm fl-ippubblikar u kemm fix-xandir;

13. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li dan l-aħħar tnaqqas il-limitu tas-sħubija għar-reġistrazzjoni 
tal-kulti reliġjużi, kif ukoll il-bidliet ġenerali mmirati biex iħarsu d-drittijiet tal-minoranzi, 
dawk reliġjużi jew dawk mod ieħor;

14. Jirrimarka li hemm dubju konsistenti dwar kemm it-Turkmenistan hija impenjata li 
tappoġġa l-libertà tal-ivvjaġġar barra l-pajjiż li għandhom iċ-ċittadini tagħha; jistieden lill-
awtoritajiet Turkmeni jipprovdu tagħrif dwar il-każijiet fejn ġew miċħuda viżi għall-ħruġ 
mill-pajjiż;  iħeġġeġ lill-Gvern Turkmeni jabolixxi s-sistema tal-viżi għall-ħruġ mill-
pajjiż;

15. Jistieden lill-awtoritajiet Turkmeni jneħħu r-restrizzjonijiet li hemm fuq l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u jippromwovu l-iżvilupp ta' aktar organizzazzjonijiet 
ċivili;

16. Jinnota bi tħassib li t-Turkmenistan għadha ma rratifikatx il-Protokoll Fakultattiv tal-
Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Pieni jew Trattamenti oħrajn Krudili, Inumani jew 
Degradanti, u jfakkar li dan u oqfsa internazzjonali oħra bħalu huma kruċjali biex isiru 
titjibiet fit-trattament tal-priġunieri, ħaġa li fl-imgħoddi kienet problematika għat-
Turkmenistan;

Żvilupp

17. Jistieden lill-awtoritajiet Turkmeni jindirizzaw b’urġenza l-problema tal-korruzzjoni bla 
rażan billi jinvestigaw bir-reqqa kollha kull akkuża, filwaqt li jipprovdu sigurtà għal dawk 
li jirrappurtaw il-korruzzjoni u jittrattaw il-każijiet kollha b'mod trasparenti biex jiġu 
evitati l-abbużi potenzjali; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tagħti assistenza sħiħa lill-
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awtoritajiet Turkmeni fl-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni tagħhom kontra l-
korruzzjoni;

18. Jinnota bi tħassib ir-rapporti li jagħtu sinjal li hemm kwistjonijiet sistemiċi gravi fis-
sistema edukattiva, b’mod partikolari nuqqas kbir ħafna ta' għalliema, kif ukoll il-fatt li l-
biċċa l-kbira tad-diplomi universitarji Turkmeni għandhom it-tendenza li ma jkunux 
rikonoxxuti fl-UE u lil hinn minnha, u viċe versa; jistieden lill-Gvern Turkmeni jagħmel l-
iżvilupp tas-settur tal-edukazzjoni wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tiegħu; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri joffru lit-Turkmenistan assistenza konkreta fir-riforma 
tagħha tas-settur tal-edukazzjoni;

19. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Turkmeni jkomplu bir-riforma tagħhom tas-sistema tal-kura tas-
saħħa, filwaqt li jiffukaw b’mod speċjali fuq it-taħriġ tal-persunal u fuq il-kwistjonijiet tal-
etika; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Gvern Turkmeni jikkooperaw fuq dawn il-
kwistjonijiet ħalli l-għarfien espert u l-aħjar prattiki tal-Ewropa jistgħu jkunu ta’ ġid għall-
poplu Turkmeni; jilqa’ b’sodisfazzjon, f’dan il-kuntest, l-istedina li saret dan l-aħħar mill-
Gvern tat-Turkmenistan lill-organizzazzjoni tas-Salib l-Aħmar Norveġiża biex taħdem fil-
pajjiż;

Kummerċ u enerġija

20. Jirrikonoxxi l-valur u l-potenzjal sostanzjali li għandhom ir-riżorsi enerġetiċi tat-
Turkmenistan għall-UE u għall-Asja Ċentrali kollha kemm hi; jirrimarka li l-UE hija biss 
waħda mill-ħafna xerrejja potenzjali tar-riżervi kbar ta’ gass naturali li tippossiedi t-
Turkmenistan; jirrikonoxxi l-approċċ miftuħ tal-Gvern tat-Turkmenistan dwar din il-
kwistjoni, kif ukoll il-fatt li proġetti ewlenin Ewropej ta’ pipelines, bħalma hu n-Nabucco, 
se jistrieħu fuq l-importazzjonijiet tal-gass mit-Turkmenistan, u għalhekk lill-
kooperazzjoni mill-qrib dan il-fatt jagħmilha għan komuni reċiproku;

21. Jirrimarka, madankollu, li żviluppi riċenti fit-teknoloġiji tal-enerġija, bħalma hu l-gass 
tax-shale, il-gass naturali likwifikat (LNG), l-enerġiji rinnovabbli, kif ukoll diversi 
kwistjonijiet tat-trasport, jistgħu jitfgħu fid-dubju kemm il-gass Turkmeni se jkun 
kompetittiv fis-suq internazzjonali fil-perjodu medju sal-futur imbiegħed,  jenfasizza 
għalhekk il-ħtieġa li t-Turkmenistan tiddiversifika l-ekonomija tagħha ħalli tevita 
problemi finanzjarji serji fl-għaxar snin li jmiss;

22. Iqis il-prinċipji tat-trasparenza u r-responsabilità fit-transazzjonijiet relatati bħala kruċjali 
jekk it-Turkmenistan għandha tissodisfa l-potenzjal enerġetiku tagħha għall-UE; jistieden 
lill-Gvern Turkmeni biex, fil-ġejjieni qarib, jimplimenta kooperazzjoni mill-qrib fi ħdan l-
Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI), biex ikun żgurat l-iżvilupp tal-
għodod meħtieġa biex dan il-kompitu jiġi rrealizzat;

23. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ proċeduri miftuħa u trasparenti għall-allokazzjoni tal-liċenzji taż-
żejt u tal-gass, inklużi proċess kif għandu jkun tat-tfigħ tal-offerti u żvelar sħiħ tal-mod kif 
id-dħul ikun qed jiġi użat; ifakkar li saru allegazzjonijiet gravi kontra l-awtoritajiet 
f’Axgabat rigward l-użu privat tad-dħul mill-gass u rigward korruzzjoni mifruxa ħafna;

24. Jinnota li komponent ewlieni tal-FSK huwa l-iżvilupp ulterjuri ta’ relazzjonijiet 
kummerċjali aħjar u jara lit-Turkmenistan bħala sieħba kummerċjali potenzjali maġġuri 
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fir-reġjun tal-Asja Ċentrali għall-UE u l-Istati Membri tagħha; jiġbed l-attenzjoni għall-
pożizzjoni fejn tinsab it-Turkmenistan bħala salib it-toroq bejn il-Lvant u l-Punent/it-
Tramuntana u n-Nofsinhar u għalhekk iqis li kemm iċ-ċittadini tat-Turkmenistan u kemm 
dawk tal-UE jinsabu f’sitwazzjoni fejn għandhom jiggwadanjaw minn titjib bħal dan fil-
kummerċ;

25. Jistieden lill-Gvern tat-Turkmenistan jadotta strateġija fin-nazzjon kollu għall-
promozzjoni ta’ ekonomija kompetittiva, filwaqt li ma jinsiex ir-riskji maġġuri li hemm 
meta wieħed jistrieħ fuq riżorsa ewlenija waħda biss kif ukoll il-ħtieġa li jippromwovi s-
sjieda u l-investiment lokali;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-
Parlament tat-Turkmenistan. 


