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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i 
współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a 
Turkmenistanem

Parlament Europejski,

– uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie tego regionu, zwłaszcza rezolucje z dnia 
20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej1, z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem2, z dnia 9 września 
2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej 
partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi z 
jednej strony, a Republiką Tadżykistanu3, z drugiej strony oraz z dnia 23 stycznia 2006 r. 
w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych 
przez Unię Europejską4;

– uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy z Turkmenistanem, podpisaną dnia 25 
maja 1998 r. i która wciąż oczekuje na zakończenie procedury ratyfikacyjnej Unii 
Europejskiej (COM(1997)693 wersja ostateczna), 

– uwzględniając umowę przejściową w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem 
pomiędzy Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony, 
przyjętą przez Radę w czerwcu 2010 r. (5144/1999),

– uwzględniając umowy o partnerstwie i współpracy zawarte pomiędzy UE a 
Uzbekistanem, Kirgistanem i Kazachstanem, obowiązujące od roku 1999, oraz umowę o 
partnerstwie i współpracy z Tadżykistanem, obowiązującą od sierpnia 2010 r.,

– uwzględniając zawarte w ostatnich umowach klauzule dotyczące praw człowieka,

– uwzględniając protokół ustaleń w sprawie energii podpisany przez Unię Europejską i 
Turkmenistan w maju 2008 r.,

– uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) oraz 
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, których stroną 
jest Turkmenistan,

– uwzględniając wizytę sprawozdawcy w Turkmenistanie w czerwcu 2010 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2009),

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0052.
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056.
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– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że stosunki między Wspólnotami Europejskimi a Republiką 
Turkmenistanu (zwaną dalej Turkmenistanem) regulowane są wciąż umową pomiędzy 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie handlu i współpracy 
handlowej i gospodarczej, zawartą w grudniu 1989 r.; mając na uwadze, że umowa ta nie 
zawiera żadnych klauzul dotyczących praw człowieka i nie zapewnia wsparcia dla 
rozwijania demokracji, dla rządów prawa, poszanowania podstawowych praw i trwałego 
rozwoju gospodarczego i społecznego kraju,

B. mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie i współpracy (UPiW) z Turkmenistanem 
została zainicjowana w 1997 r. i podpisana w 1998 r.; mając na uwadze, że trzynaście 
państw członkowskich ratyfikowało UPiW (Francja i Wielka Brytania jeszcze tego nie 
uczyniły) oraz mając na uwadze, że dwanaście nowych państw członkowskich 
ratyfikowało umowę w ramach jednego odrębnego protokołu; mając na uwadze, że sam 
Turkmenistan ratyfikował UPiW w 2004 r.,

C. mając na uwadze, że po ratyfikacji UPiW będzie obowiązywała przez początkowy okres 
10 lat, a następnie będzie co roku odnawiana, chyba że którakolwiek ze stron wypowie 
umowę; mając na uwadze, że strony mogą zmienić umowę w celu uwzględnienia nowych 
wydarzeń,

D. mając na uwadze, że Parlament Europejski wyraził zgodę na Umowę przejściową w 
sprawie handlu z Turkmenistanem w kwietniu 2009 r.,

E. mając na uwadze, że Turkmenistan przez piętnaście lat był praktycznie odizolowany od 
społeczności międzynarodowej w ramach systemu, który powszechnie uważany był za 
demokratyczny; mając na uwadze, że zmiana rządów w grudniu 2006 r. spowodowała 
stopniowe zacieśnianie współpracy i kontaktów z resztą świata,

F. mając na uwadze, że Turkmenistan przeprowadził później znaczny program reform, 
dokonując przeglądu najważniejszych ustaw i opracowując nową konstytucję; mając na 
uwadze, że należałoby przyspieszyć rytm postępu ku demokratyzacji dzięki wyraźnej woli 
politycznej na rzecz wprowadzenia ulepszeń w kilku kluczowych obszarach, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wolności osobiste, prawa człowieka, praworządność i odpowiedzialność 
organów egzekwujących prawo,

G. mając na uwadze, że proponowana UPiW stanowi (w art. 2), że podstawowym warunkiem 
współpracy jest poszanowanie demokracji i praw człowieka; mając na uwadze, że UPiW 
jest ważnym etapem otwierania się Turkmenistanu na Unię Europejską, jak i dla jego 
wewnętrznego procesu demokratyzacji,

H. mając na uwadze, że zmiany o charakterze strategicznym, politycznym i gospodarczym, 
jak również ciągłe wyzwania związane z bezpieczeństwem transgranicznym stojące przed 
Azją Środkową mają bezpośredni lub pośredni wpływ na interesy samej Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że rozwój sytuacji w Turkmenistanie ma 
znaczenie dla stabilności w Afganistanie,
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Przepisy ogólne

1. uznaje słaby wymiar stanu demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka i 
podstawowych wolności w Turkmenistanie, pomimo niektórych niedawnych 
obiecujących postępów; jednakże jest głęboko przekonany, że stosunki między Unią 
Europejską a Turkmenistanem osiągnęły punkt, w którym bardziej ambitna i 
sformalizowana umowa ma nadrzędne znaczenie dla przyspieszenia reform w kraju i 
zacieśnienia współpracy;

2. podkreśla, że wejście w życie Traktatu z Lizbony, utworzenie Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych oraz konieczność zapewnienia silniejszej i spójniejszej obecności 
UE w Azji Środkowej wymaga bardziej ambitnego zaangażowania za strony UE, do 
którego przyczyni się ratyfikacja niniejszej umowy;

3. wzywa Radę i Wysokiego Przedstawiciela do jak najszybszego ustanowienia, po 
ratyfikacji UPiW i w porozumieniu z rządem Turkmenistanu, stałej delegatury UE w 
Aszchabadzie;

4. w związku z tym uważa, że należy ratyfikować UPiW i wzywa państwa członkowskie, 
które nie ukończyły jeszcze procesu ratyfikacyjnego, do uczynienia tego jak najszybciej;

Demokracja i prawa człowieka

5. zwraca uwagę postępy, aczkolwiek ograniczone, Turkmenistanu w zakresie demokracji i 
praw człowieka, ale odnotowuje, że proces ten jest jeszcze delikatny i że możliwe są 
wciąż komplikacje; wzywa zatem Radę, Komisję i Parlament do przeprowadzenia 
odbywającego się co dwa lata przeglądu UPiW, zgodnie z zasadą zapisaną w art. 2 
umowy; podkreśla, że zawieszenie UPiW pozostaje odpowiednim rozwiązaniem w 
przypadku powtarzającego się łamania praw człowieka;

6. podkreśla, że Turkmenistan jest stroną większości najważniejszych porozumień 
międzynarodowych, a zatem jest zobowiązany do przestrzegania i chronienia praw 
człowieka niezależnie od okoliczności; wyraża gotowość zwiększenia wsparcia unijnego 
w obszarze demokracji i praw człowieka, zwłaszcza wykorzystując w pełni Europejski 
instrument na rzecz demokracji i praw człowieka oraz inne środki celem wspierania 
procesu reform w tym kraju;

7. ubolewa nad brakiem spójności w wypowiedziach i działaniach Parlamentu Europejskiego 
odnośnie do praw człowieka w przeszłości oraz uważa za niezwykle ważne wprowadzenie 
systemu umożliwiającego podejmowanie działań wynikających z rezolucji i decyzji; 
dlatego wzywa Komisję i Radę do regularnego informowania Parlamentu o rozwoju 
sytuacji w Turkmenistanie w następstwie przyjęcia niniejszej rezolucji, tak aby 
przeprowadzany co dwa lata przegląd UPiW mógł być koherentnie monitorowany przez 
Parlament w następnych kadencjach;

8. podkreśla, że UPiW będzie w znacznym stopniu promowała nieprzerwany i 
konstruktywny dialog, nie tylko miedzy UE a rządem Turkmenistanu, ale również ze 
wszystkimi podmiotami społeczeństwa turkmeńskiego; z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie, w art. 82 UPiW, komisji współpracy parlamentarnej między Parlamentem 
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Europejskim a parlamentem turkmeńskim (Meijlis) oraz podkreśla, że Parlament 
Europejski będzie ściśle śledzić i monitorować rozwój sytuacji w Turkmenistanie oraz 
wdrażanie UPiW w nadchodzących latach;

9. domaga się, aby powstawanie partii politycznych było niezależne od interesów aktualnie 
partii rządzącej – Demokratycznej Partii Turkmenistanu – i z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie nowej partii politycznej – Partii Agrarnej; wzywa władze turkmeńskie do 
umożliwienia wszystkim partiom politycznym pełnego uczestniczenia w wolnych i 
uczciwych wyborach;

10. z zadowoleniem przyjmuje współpracę między rządem Turkmenistanu a innymi 
organizacjami i agencjami, jak ONZ, UE, OBWE czy ZTG w sprawie reformy struktur 
rządowych i procedur demokratycznych; wskazuje, że uczenie się w oparciu o najlepsze 
praktyki, monitorowanie wyborów w państwach europejskich i prowadzenie seminariów 
szkoleniowych z urzędnikami z państw członkowskich UE są korzystne dla 
zreformowania życia politycznego w Turkmenistanie oraz wzywa rząd Turkmenistanu do 
rozszerzenia tych programów, jak również do przyjmowania proponowanego w tym 
zakresie wsparcia; odnotowuje dobrą pracę wykonaną w ramach projektu Centrum 
Europejskiego w Aszchabadzie;

11. wyraża uznanie dla ulepszonej współpracy z ONZ w zakresie traktowania więźniów, ale 
zwraca uwagę, że wiele pozostaje jeszcze do zrobienia; w tym celu nalega, aby rząd 
turkmeński kontynuował reformy systemu penitencjarnego w oparciu o międzynarodowe 
zobowiązania; wzywa władze Aszchabadu do udostępnienia przejrzystych i 
szczegółowych sprawozdań na temat więźniów przetrzymywanych obecnie w więzieniach 
turkmeńskich;

12. odnotowuje pewne postępy w zakresie wolności słowa i mediów, a także fakt, że 
zniesiono wiele ograniczeń obowiązujących do 2006 r.; jednakże wzywa Turkmenów do 
dalszej liberalizacji dostępu do informacji oraz do umożliwienia bardziej zróżnicowanego 
rozwoju mediów, zarówno jeśli chodzi o działalność wydawniczą, jak i radiowo-
telewizyjną;

13. z zadowoleniem przyjmuje niedawne obniżenie progu przy rejestracji kultów religijnych, 
a także ogólne zmiany mające na celu ochronę praw mniejszości – religijnych lub innych;

14. wskazuje, że istnieją utrzymujące się obawy co do zobowiązania się Turkmenistanu do
utrzymania swobód obywatelskich jego obywateli w zakresie podróżowania poza granice 
kraju; wzywa władze turkmeńskie do dostarczenia informacji dotyczących przypadków 
odmówienia przyznania wizy wyjazdowej; nalega, aby rząd turkmeński zniósł system wiz 
wyjazdowych;

15. zwraca się do władz turkmeńskich o usunięcie ograniczeń dotyczących organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i o promowanie rozwijania większej liczby organizacji 
obywatelskich;

16. z niepokojem zauważa, że Turkmenistan nie ratyfikował jeszcze protokołu 
fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz przypomina, że takie, jak i 
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inne, międzynarodowe ramy prawne są niezwykle istotne dla poprawy traktowania 
więźniów, które w przeszłości było dla Turkmenistanu problematyczne;

Rozwój

17. wzywa władze turkmeńskie do niezwłocznego zajęcia się problemem szalejącej korupcji 
przez dokładne badanie wszystkich zarzutów, zapewnianie bezpieczeństwa informatorom 
i przejrzyste traktowanie wszystkich przypadków w celu uniknięcia ewentualnych 
nadużyć; wzywa Komisję Europejską do zapewnienia władzom turkmeńskim pełnego 
wsparcia we wdrażania ich planu działań przeciwko korupcji;

18. z niepokojem odnotowuje sprawozdania sygnalizujące poważne błędy systemowe w 
systemie edukacyjnym, zwłaszcza poważny niedostatek nauczycieli, jak również fakt, ze 
większość turkmeńskich dyplomów uniwersyteckich nie jest uznawana w UE i poza nią i 
odwrotnie; wzywa rząd turkmeński do uczynienia rozwoju sektora edukacji jednym ze 
swoich głównych priorytetów; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o 
zaoferowanie Turkmenistanowi konkretnego wsparcia w zakresie reformowania sektora 
edukacji;

19. nalega, aby władze turkmeńskie kontynuowały reformę systemu opieki zdrowotnej, 
skupiając się zwłaszcza na szkoleniu pracowników i kwestiach etycznych; wzywa 
Komisję Europejską i rząd turkmeński do współpracowania w tym zakresie, tak aby 
społeczeństwo turkmeńskie mogło korzystać z europejskiej ekspertyzy i najlepszych 
praktyk; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wystosowane niedawno przez rząd 
Turkmenistanu do Norweskiego Czerwonego Krzyża zaproszenie do rozpoczęcia 
działalności w Turkmenistanie;

Handel i energia

20. uznaje istotną wartość i potencjał zasobów energetycznych Turkmenistanu dla UE i całej 
Azji Środkowej; wskazuje, że UE jest tylko jednym z wielu potencjalnych kupców 
ogromnych rezerw gazu naturalnego, jakie posiada Turkmenistan; uznaje otwarte 
podejście rządu Turkmenistanu do tej kwestii, a także fakt, że główne europejskie 
projekty budowy rurociągów, jak Nabucco, będą zależeć od importów gazu z 
Turkmenistanu, co czyni zacieśnioną współpracę wspólnym celem;

21. wskazuje jednak, że niedawny rozwój technologii energetycznych, jak gaz łupkowy, 
LNG, energie odnawialne, jak i różne kwestie związane z transportem mogą podważyć 
średnio- a nawet długoterminową konkurencyjność gazu turkmeńskiego na rynku 
międzynarodowym; dlatego podkreśla, że Turkmenistan musi zadbać o zróżnicowanie 
swojej gospodarki w celu uniknięcia poważnych problemów finansowych w następnej 
dekadzie;

22. uważa, że zasady przejrzystości i odpowiedzialności w powiązanych transakcjach są 
kluczowe, jeśli Turkmenistan ma rozwinąć swój potencjał energetyczny na korzyść UE; 
wzywa rząd turkmeński do wdrożenia w najbliższej przyszłości bliskiej współpracy w 
ramach Inicjatywy Przejrzystości w Branżach Wydobywczych (EITI) celem zapewnienia 
opracowania narzędzi niezbędnych do realizacji tego zadania;



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

PL

23. podkreśla konieczność zapewnienia otwartych i przejrzystych procedur przyznawania 
licencji na ropę i gaz, w tym właściwej procedury przetargowej i pełnego ujawniania 
sposobu wykorzystywania dochodów; przypomina, że wniesiono poważne zarzuty 
przeciwko organom państwowym w Aszchabadzie dotyczące prywatnego wykorzystania 
dochodów z gazu i powszechnej korupcji;

24. odnotowuje, że głównym elementem UPiW jest dalsze rozwijanie lepszych stosunków 
handlowych i postrzega Turkmenistan jako głównego potencjalnego partnera handlowego 
w regionie Azji Środkowej dla UE i jej państw członkowskich; zwraca uwagę na 
położenie Turkmenistanu na skrzyżowaniu osi wschód – zachód z osią północ – południe i 
dlatego uważa, że zarówno obywatele Turkmenistanu, jak i UE mogą skorzystać na 
zacieśnieniu współpracy handlowej;

25. wzywa rząd turkmeński do przyjęcia ogólnokrajowej strategii na rzecz promowania 
konkurencyjnej gospodarki, pamiętając o poważnych zagrożeniach związanych z 
uzależnieniem się od jednego tylko surowca, a także o potrzebie promowania lokalnej 
własności i inwestycjach;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi 
i parlamentowi Turkmenistanu.


