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Resolutie van het Europees Parlement over de sluiting van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, 
enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de regio, met name zijn resolutie van 
20 februari 2008 over een EU-strategie voor Centraal-Azië1, van 22 april 2009 over de 
interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan2, van 9 september 2009 over 
de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese 
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds3, en 
van 23 januari 2006 over de mensenrechten- en de democratieclausule in door de Europese 
Unie gesloten overeenkomsten4,

– gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) met Turkmenistan, die 
ondertekend is op 25 mei 1998 en waarvoor de procedure van ratificatie door de Europese 
Unie nog altijd niet is afgerond (COM(1997)0693), 

– gezien de interimovereenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese 
Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, door de Raad vastgesteld in juni 
2010 (5144/1999),

– gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten tussen de EU 
en Oezbekistan, Kirgizstan en Kazachstan, die alle sinds 1999 van kracht zijn, en naar de 
PSO tussen de EU en Tadzjikistan, in werking getreden in augustus 2010,

– gezien de mensenrechtenclausules in deze overeenkomsten,

– gezien het memorandum van overeenstemming op energiegebied tussen de Europese Unie en 
Turkmenistan van mei 2008,

– gelet op het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESC), die 
ondertekend zijn door Turkmenistan,

– gezien het bezoek van de rapporteur aan Turkmenistan in juni 2010,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0007/2009),

– gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek 
Turkmenistan (hierna: Turkmenistan) nog altijd worden geregeld door de overeenkomst 

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018.
4 P6_TA(2006)0056.
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tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken inzake handel en 
commerciële en economische samenwerking die in december 1989 is afgesloten; 
overwegende dat deze overeenkomst geen mensenrechtenclausules bevat en niet voorziet in 
steun voor de ontwikkeling van de democratie, de rechtsstaat, eerbiediging van de 
fundamentele rechten en een duurzame economische en sociale ontwikkeling van het land,

B. overwegende dat een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) met 
Turkmenistan is geparafeerd in 1997 en dat de overeenkomst in 1998 is ondertekend; 
overwegende dat de PSO sindsdien is geratificeerd door 13 lidstaten (Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk moeten dit nog doen) en dat de 12 nieuwe lidstaten de overeenkomst 
door middel van één enkel protocol hebben geratificeerd; overwegende dat Turkmenistan de 
PSO heeft geratificeerd in 2004,

C. overwegende dat de PSO na de volledige ratificatie ervan aanvankelijk zal worden afgesloten 
voor een periode van 10 jaar en daarna jaarlijks zal worden verlengd, indien geen van de 
partijen de overeenkomst opzegt; overwegende dat de partijen de PSO kunnen wijzigen om 
rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen,

D. overwegende dat het Europees Parlement in april 2009 instemde met een interim-
handelsovereenkomst met Turkmenistan,

E. overwegende dat Turkmenistan een periode van 15 jaar heeft doorgemaakt van feitelijke 
isolatie van de internationale gemeenschap, onder een regime dat algemeen werd beschouwd 
als ondemocratisch; overwegende dat de machtswisseling in december 2006 heeft geleid tot 
een geleidelijke toename van de samenwerking en contacten van het land met de rest van de 
wereld,

F. overwegende dat Turkmenistan sindsdien een omvangrijk hervormingsproces ondergaat, 
waarbij belangrijke wetgeving op stapel staat, alsmede een nieuwe grondwet; overwegende 
dat het tempo van de voortgang naar democratisering verder moet worden geconsolideerd 
door de duidelijke politieke bereidheid om vooruitgang te boeken op een aantal cruciale 
terreinen, met name persoonlijke vrijheden, mensenrechten, de rechtsstaat en het afleggen 
van verantwoording door wetshandhavers,

G. overwegende dat in artikel 2 van de voorgestelde PSO wordt bepaald dat de eerbiediging van 
de democratie en de mensenrechten een basisvoorwaarde voor samenwerking is; 
overwegende dat de PSO een belangrijke stap vooruit vormt voor het intensiveren van de 
contacten van Turkmenistan met de Europese Unie, maar ook voor de interne democratische 
processen van het land,

H. overwegende dat strategische, politieke en economische ontwikkelingen en de continue
transregionale veiligheidsproblemen in Centraal-Azië tevens directe en indirecte gevolgen 
hebben voor de belangen van de Europese Unie zelf, en overwegende dat de ontwikkelingen 
in Turkmenistan ook een factor van belang zijn voor de stabiliteit in Afghanistan,

Algemene bepalingen

1. beseft dat de toestand van de democratie, de rechtsstaat en de eerbieding van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden in Turkmenistan te wensen overlaat, ondanks 
recente veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied; is echter vast van mening dat de 
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betrekkingen tussen de Europese Unie en Turkmenistan een punt hebben bereikt dat een 
ambitieuzere geformaliseerde overeenkomst van cruciaal belang is ter stimulering van de 
hervormingen in het land en ter versterking van de samenwerking;

2. benadrukt dat de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, de oprichting van de 
Europese dienst voor extern optreden en de noodzaak van een sterkere en coherentere 
aanwezigheid van de EU in Centraal-Azië aanleiding geven tot een ambitieuzere inzet van de 
kant van de EU, waaraan de ratificatie van deze overeenkomst zal bijdragen;

3. roept de Raad en de hoge vertegenwoordiger op om, na de ratificatie van de PSO, zo snel 
mogelijk over te gaan tot de vestiging van een permanente delegatie van de EU in Asjchabad, 
na goedkeuring door de Turkmeense overheid;

4. is daarom van mening dat de PSO moet worden geratificeerd, en dringt er bij de lidstaten die 
het ratificatieproces nog niet hebben voltooid op aan dit zo snel mogelijk te doen;

Democratie en mensenrechten

5. wijst erop dat er in Turkmenistan enige, zij het beperkte, vooruitgang is geboekt op het 
gebied van de democratie en de mensenrechten, maar dat dit nog een kwetsbaar proces is, 
waarbij tegenslagen niet ondenkbaar zijn; roept daarom op tot een tweejaarlijkse evaluatie 
van de PSO door de Raad, de Commissie en het Parlement, overeenkomstig het in artikel 2 
van de overeenkomst vastgelegde beginsel; benadrukt dat opschorting van de PSO een reële 
mogelijkheid blijft als sanctie op aanhoudende schendingen van de mensenrechten;

6. benadrukt dat Turkmenistan partij is bij het grootste deel van de belangrijkste internationale 
overeenkomsten en daarom de verplichting heeft de mensenrechten onder alle 
omstandigheden te eerbiedigen en te beschermen; benadrukt zijn bereidheid om de EU-steun 
op het gebied van de democratie en de mensenrechten te verhogen, in het bijzonder door ten 
volle gebruik te maken van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten, 
alsmede van andere middelen om het hervormingsproces in het land te ondersteunen;

7. betreurt het gebrek aan samenhang in de door het Europees Parlement in het verleden 
uitgedragen boodschap en uitgevoerde acties op het gebied van de mensenrechten en acht het 
van cruciaal belang dat er een systeem wordt ingevoerd voor de follow-up van resoluties en 
besluiten; roept daarom de Commissie en de Raad op om het Parlement op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in Turkmenistan na de aanneming van deze resolutie, 
teneinde te waarborgen dat alle opeenvolgende parlementen op coherente wijze maatregelen 
kunnen treffen naar aanleiding van de tweejaarlijkse evaluaties van de PSO; 

8. benadrukt dat de PSO een belangrijke bijdrage zal leveren aan een duurzame en 
constructieve dialoog, niet alleen tussen de EU en de regering van Turkmenistan, maar met 
alle actoren in de Turkmeense samenleving; verwelkomt de oprichting uit hoofde van artikel 
82 van de PSO van een parlementair samenwerkingscomité tussen het Europees Parlement 
en het Turkmeense parlement, de Mejlis, en benadrukt dat het Europees Parlement de 
ontwikkelingen in Turkmenistan en de tenuitvoerlegging van de PSO de komende jaren 
nauwlettend in het oog moet houden;

9. dringt erop aan dat de oprichting van politieke partijen niet gestuurd mag worden door de 
belangen van de huidige regerende partij, de Democratische Partij van Turkmenistan, en is 
ingenomen met de oprichting van een nieuwe politieke partij, de Agrarische Partij; roept de 
Turkmeense autoriteiten op ervoor te zorgen dat alle politieke partijen ongehinderd deel 
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kunnen nemen aan vrije en eerlijke verkiezingen;

10. verwelkomt de samenwerking tussen de regering van Turkmenistan en andere organisaties en 
agentschappen, zoals de VN, de EU, de OVSE of de ZTG (Duitse ngo), op het gebied van de 
hervorming van overheidsstructuren en democratische procedures; wijst erop dat het opdoen 
van ervaringen met optimale werkmethoden, de waarneming van verkiezingen in Europese 
landen en de organisatie van opleidingsseminars met functionarissen uit lidstaten van de EU 
positieve stappen vooruit zijn voor de hervorming van het politieke proces in Turkmenistan, 
en roept de regering van Turkmenistan op om deze programma's uit te breiden en daarnaast 
in te gaan op aanbiedingen voor steun op dit terrein; neemt kennis van het goede werk dat in 
Asjchabad is verricht in het kader van het project Huis van Europa;

11. verwelkomt de verbeterde samenwerking met de VN inzake de behandeling van 
gedetineerden, maar wijst erop dat er op dat gebied nog veel werk verricht moet worden; 
dringt er om die reden bij de Turkmeense regering op aan de hervorming van het 
gevangeniswezen voort te zetten op basis van haar internationale verplichtingen; roept de 
autoriteiten in Asjchabad op om transparante en gedetailleerde rapporten vrij te geven over 
de gedetineerden die momenteel vast zitten in de Turkmeense gevangenissen;

12. neemt nota van een aantal verbeteringen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en 
de media, alsmede van het feit dat veel van de restricties die tot 2006 van kracht waren zijn 
opgeheven; roept de Turkmeense overheid echter op de toegang tot informatie uit te breiden 
en een grotere diversiteit van de media toe te laten, zowel in de uitgeverij als in de 
omroepsector;

13. is ingenomen met de recente verlaging van de drempel van het aantal leden voor de 
registratie van geloofsgemeenschappen, alsmede met de algemene wijzigingen met het oog 
op de bescherming van de rechten van religieuze en andere minderheden;

14. wijst erop dat er aanhoudende twijfel bestaat over de bereidheid van Turkmenistan om niet te 
tornen aan de vrijheid van burgers om buiten het land te reizen; roept de Turkmeense 
autoriteiten op informatie te verstrekken over gevallen waarbij uitreisvisa zijn geweigerd; 
dringt er bij de Turkmeense regering op aan het systeem van uitreisvisa af te schaffen;

15. dringt er bij de Turkmeense regering op aan de beperkingen voor organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld op te heffen en de oprichting van dergelijke organisaties te 
stimuleren;

16. stelt met bezorgdheid vast dat Turkmenistan nog niet is overgegaan tot ratificatie van het 
facultatieve protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing, en herinnert eraan dat dit protocol en andere 
gelijksoortige internationale kaders van wezenlijk belang zijn voor het verbeteren van de 
behandeling van gedetineerden, een terrein dat in het verleden in Turkmenistan zeer veel te 
wensen overliet;

Ontwikkeling

17. roept de Turkmeense autoriteiten op het probleem van de ongeremde corruptie aan te pakken 
door alle beschuldigingen volledig te onderzoeken, bescherming te bieden voor 
klokkenluiders en alle zaken op transparante wijze af te handelen, ten einde misbruik te 
voorkomen; roept de Commissie op de Turkmeense autoriteiten volledig te ondersteunen bij 
de uitvoering van hun actieplan ter bestrijding van de corruptie;
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18. neemt met bezorgdheid kennis van berichten die wijzen op ernstige systematische problemen 
in het onderwijsstelsel, in het bijzonder het enorme lerarentekort, alsmede van het feit dat 
Turkmeense universitaire diploma's over het algemeen niet worden erkend in de EU en 
andere landen, en vice versa; roept de Turkmeense regering op om de ontwikkeling van de 
onderwijssector aan te wijzen als topprioriteit; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
Turkmenistan concrete steun aan te bieden bij de hervorming van de onderwijssector;

19. dringt er bij de Turkmeense autoriteiten op aan de hervorming van de gezondheidszorg voort 
te zetten, met speciale aandacht voor de opleiding van personeel en ethische aspecten; roept 
de Commissie en de Turkmeense overheid op samen te werken op deze gebieden, zodat 
Europese expertise en optimale werkmethoden het Turkmeense volk tot voordeel kunnen 
strekken; verwelkomt in dit verband het feit dat de regering van Turkmenistan het Noorse 
Rode Kruis heeft uitgenodigd in het land te komen werken;

Handel en energie

20. erkent de substantiële waarde en het potentieel van de Turkmeense energiebronnen voor de 
EU en heel Centraal-Azië; wijst erop dat de EU slechts één van de vele mogelijke kopers is 
van de enorme aardgasvoorraden waar Turkmenistan over beschikt; erkent de open 
benadering die de Turkmeense regering op dit punt hanteert, alsmede het feit dat belangrijke 
Europese pijplijnprojecten, zoals Nabucco, afhankelijk zijn van de invoer van gas uit 
Turkmenistan, om welke reden verbeterde samenwerking een gezamenlijke doelstelling is;

21. wijst er echter op dat recente ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie, zoals 
schaliegas, LNG, hernieuwbare energie, alsmede problemen op transportgebied de 
concurrentiepositie van het Turkmeense gas op de internationale markt op middellange tot 
lange termijn kunnen ondermijnen; benadrukt derhalve de noodzaak voor Turkmenistan zijn 
economie te diversifiëren, om te voorkomen dat het zich in het volgende decennium voor 
ernstige financiële problemen geplaatst ziet;

22. is van mening dat het Turkmeense energiepotentieel voor de EU alleen verwezenlijkt kan 
worden indien het land toegewijd is aan de beginselen van transparantie en 
verantwoordingsplicht op energiegebied; roept de Turkmeense regering op om in de nabije 
toekomst nauw te gaan samenwerken binnen het initiatief inzake transparantie van 
winningsindustrieën (EITI), om te waarborgen dat de nodige instrumenten worden 
ontwikkeld die voor het uitvoeren van die taak nodig zijn;

23. hamert op de noodzaak van open en transparante procedures voor het afgeven van olie- en 
gaslicenties, met inbegrip van een deugdelijke aanbestedingsprocedure en volledige 
openbaarmaking van de wijze waarop de inkomsten worden besteed; herinnert eraan dat 
ernstige beschuldigingen zijn geuit aan het adres van de autoriteiten in Asjchabad betreffende 
particuliere besteding van gasinkomsten en grootschalige corruptie;

24. wijst erop dat de verdere ontwikkeling van betere handelsbetrekkingen een hoofdonderdeel 
vormt van de PSO en beschouwt Turkmenistan als belangrijke potentiële handelspartner in 
de Centraal-Aziatische regio voor de EU en haar lidstaten; wijst op de geografische locatie 
van Turkmenistan op het kruispunt van oost naar west en van noord naar zuid en is daarom 
van mening dat zowel burgers van Turkmenistan als van de EU voordeel zullen hebben van 
betere handelsbetrekkingen;

25. roept de Turkmeense regering op een landelijke strategie te ontwikkelen voor de 
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verwezenlijking van een concurrerende economie, rekening houdend met de grote risico's die 
de afhankelijkheid van een enkele hulpbron met zich meebrengt, alsmede met de noodzaak 
om plaatselijke inbreng en investeringen te stimuleren;

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering en het parlement van 
Turkmenistan.


