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Resolução do Parlamento Europeu sobre a celebração de um Acordo de Parceria e de 
Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e o 
Turquemenistão 

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a região, nomeadamente as suas 
resoluções de 20 de Fevereiro de 2008, sobre uma estratégia da UE para a Ásia Central1 , 
de 22 de Abril de 2009, sobre o Acordo de Comércio Provisório com o Turquemenistão2 , 
de 17 de Setembro de 2009, referente a uma proposta de decisão do Conselho e da 
Comissão relativa à celebração de um Acordo de Parceria e de Cooperação que estabelece 
uma parceria entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e 
a República do Tajiquistão, por outro3 , e de 23 de Janeiro de 2006 , sobre a cláusula 
relativa aos direitos humanos e à democracia nos acordos da União Europeia4,

– Tendo em conta o Acordo de Parceria e Cooperação com o Turquemenistão, assinado em 
25 de Maio de 1998 e ainda aguardar a conclusão do processo de ratificação da União 
Europeia (COM(1997)693 final), 

– Tendo em conta o Acordo Provisório de 1999 sobre Comércio e Matérias Conexas entre a 
Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, por um lado, e o Turquemenistão, por outro, adoptado pelo 
Conselho em Junho de 2010 (5144/1999),

– Tendo em conta os Acordos de Parceria e Cooperação celebrados entre a UE e o 
Uzbequistão, o Quirguistão e o Cazaquistão, que estão em vigor desde 1999, e o APC com 
o Tajiquistão, em vigor desde Agosto 2010,

– Tendo em conta as cláusulas relativas aos direitos humanos que figuram nesses acordos,

– Tendo em conta o Memorando de Entendimento sobre a Energia assinado entre a União 
Europeia e o Turquemenistão em Maio 2008,

– Tendo em conta o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), se que o 
Turquemenistão é Parte,

– Tendo em conta a visita da relatora ao Turquemenistão, efectuada em Junho de 2010,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0007/2009),

                                               
1 P6_TA(2008)0059.
2 P6_TA(2009)0252.
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056.
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– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que as relações entre as Comunidades Europeias e a República do 
Turquemenistão (a seguir designada "Turquemenistão") continuam a regular-se pelo 
Acordo relativo ao Comércio e à Cooperação Comercial e Económica concluído entre a 
Comunidade Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Dezembro de 1989; considerando que 
este acordo não contém quaisquer cláusulas de direitos humanos e não apoia o 
desenvolvimento da democracia, o Estado de Direito, o respeito pelos direitos 
fundamentais e o desenvolvimento económico e social sustentável do país,

B. Considerando que um Acordo de Parceria e Cooperação (APC) com o Turquemenistão foi 
rubricado em 1997 e assinado em 1998; Considerando que, desde então, 13 
Estados-Membros ratificaram o APC – a França e o Reino Unido deverão ainda ratificá-lo 
– e que os 12 novos Estados-Membros procederam à ratificação mediante um protocolo 
único; considerando que o Turquemenistão ratificou o APC em 2004,

C. Considerando que, depois de ratificado por todos os Estados-Membros, o APC será 
concluído por um período inicial de 10 anos, após o qual será renovado anualmente, desde 
que nenhuma das Partes lhe ponha termo; considerando que as Partes podem alterar o 
APC, a fim de ter em conta novos desenvolvimentos,

D. Considerando que o Parlamento Europeu deu o seu parecer favorável a um Acordo de 
Comércio Provisório com o Turquemenistão em Abril de 2009,

E. Considerando que o Turquemenistão atravessou, durante 15 anos, um período de 
isolamento de facto da comunidade internacional, sob um regime amplamente 
reconhecido como não democrático; considerando que a mudança de liderança ocorrida 
em Dezembro de 2006 provocou uma melhoria gradual da cooperação do país e dos seus 
contactos com o resto do mundo,

F. Considerando que, desde então, o Turquemenistão regista um considerável processo de 
reformas, incluindo a revisão de três leis importantes e uma nova Constituição; 
considerando que o ritmo dos progressos na via da democratização deve ser consolidado 
ainda mais mediante uma vontade política clara de melhorar diversos domínios-chave, 
nomeadamente as liberdades individuais, os direitos do Homem, o Estado de Direito e a 
responsabilidade das instâncias encarregadas da aplicação da lei,

G. Considerando que o APC proposto estabelece, no seu artigo 2.º, que o respeito da 
democracia e dos direitos do Homem constitui um elemento essencial da cooperação; 
considerando ainda que o APC representa uma etapa importante na abertura do 
Turquemenistão à União Europeia e para o seu próprio processo interno de 
democratização,

H. Considerando que a situação estratégica, política e económica, bem como os desafios 
transregionais permanentes em matéria de segurança na Ásia Central têm igualmente 
efeitos directos e indirectos nos interesses da União Europeia, e que a situação no 
Turquemenistão é igualmente um factor relevante de estabilidade no Afeganistão,
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Disposições gerais

1. Reconhece que a situação da democracia, o Estado de Direito e o respeito dos direitos e 
das liberdades fundamentais continuam precárias no Turquemenistão, apesar de alguns 
recentes progressos prometedores; no entanto, está firmemente convicto de que as 
relações entre a União Europeia e o Turquemenistão atingiram um ponto em que é 
essencial a celebração de um acordo mais ambicioso e mais formalizado para consolidar 
as reformas no país e reforçar a cooperação;

2. Salienta que a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a criação de um Serviço Europeu
de Acção Externa e a necessidade de uma presença mais forte e mais coerente da União 
Europeia na Ásia Central exigem um empenhamento mais ambicioso por parte da União, 
para o qual contribuirá a ratificação deste Acordo;

3. Solicita ao Conselho e à Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança que, após a ratificação do APC, providenciem no sentido da criação, 
logo que possível, de uma delegação permanente da União Europeia em Ashgabat, com o 
acordo do Governo turquemeno;

4. Considera, portanto, que o APC deve ser ratificado, e insta os Estados-Membros que ainda 
não completaram o processo de ratificação a fazê-lo o mais rapidamente possível;

Democracia e direitos do Homem

5. Observa que no Turquemenistão se registaram progressos, ainda que limitados, em 
matéria de democracia e direitos do Homem, mas que este processo é ainda frágil e que 
continua a ser possível a ocorrência de revezes; exorta, portanto, a uma revisão bienal do 
APC pelo Conselho, pela Comissão e pelo Parlamento, em conformidade com o princípio 
consagrado no artigo 2.º do Acordo; salienta que a suspensão do APC se mantém como 
opção viável em caso de violações repetidas dos direitos do Homem;

6. Salienta que o Turquemenistão é Parte signatária da maioria dos principais acordos 
internacionais, devendo portanto respeitar e proteger os direitos do Homem em todas as 
circunstâncias; declara-se disposto a reforçar o apoio da UE no domínio da democracia e 
dos direitos do Homem, em particular mediante o pleno recurso ao Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos do Homem e a outros meios de apoio ao processo de 
reformas no país;

7. Lamenta a falta de coerência no discurso e nas acções passadas do Parlamento Europeu 
em matéria de direitos do Homem e considera essencial a aplicação de um sistema de 
seguimento das resoluções e decisões; convida, portanto, a Comissão e o Conselho a 
informarem o Parlamento de quaisquer desenvolvimentos constatados no Turquemenistão 
posteriormente à aprovação da presente resolução, a fim de garantir um seguimento 
coerente da revisão bienal do APC nas legislaturas sucessivas;

8. Sublinha que o APC promoverá de forma considerável um diálogo sustentável e 
construtivo, não apenas entre a União Europeia e o Governo do Turquemenistão, mas 
também com todos os actores da sociedade turquemena; congratula-se com a criação, nos 
termos do artigo 82.º do APC, de uma Comissão Parlamentar de Cooperação entre o 
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Parlamento Europeu e o Parlamento turquemeno, o Meijlis, e salienta a necessidade de o 
Parlamento Europeu seguir e controlar de perto a situação no Turquemenistão e a 
aplicação do APC nos próximos anos; 

9. Insiste no facto de a criação de partidos políticos dever ser independente dos interesses do 
Partido Democrático do Turquemenistão, actualmente no poder, e congratula-se com a 
formação de um novo partido político, o Partido Agrário; convida as autoridades 
turquemenas a assegurarem que todos os partidos políticos possam ter uma participação 
plena em eleições livres e justas;

10. Saúda a cooperação entre o Governo do Turquemenistão e outras organizações e agências, 
como as Nações Unidas, a União Europeia, a OSCE, e o ZTG, no que respeita à reforma 
das estruturas governamentais e aos processos democráticos; observa que os ensinamentos 
das boas práticas, a observação de eleições nos países europeus e a realização de 
seminários de formação com funcionários dos Estados-Membros constituem progressos 
positivos na reforma da vida política do Turquemenistão, e convida o Governo 
turquemeno a ampliar estes programas e a aceitar as propostas de apoio neste domínio;  
salienta os resultados positivos obtidos em Ashgabat pelo projecto “Europa House ”;

11. Saúda a cooperação reforçada com as Nações Unidas no que respeita ao tratamento 
reservado aos prisioneiros, mas observa que há muito por fazer; para esse efeito, insta o 
Governo turquemeno a prosseguir as suas reformas do sistema penitenciário com base nas 
suas obrigações internacionais; convida as autoridades de Ashgabat a publicarem 
relatórios transparentes e detalhados sobre os prisioneiros actualmente detidos nas prisões 
do Turquemenistão;

12. Toma nota de algumas melhorias no que diz respeito à liberdade de expressão e dos meios 
de comunicação, bem como do facto de terem sido levantadas muitas restrições que
permaneceram em vigor até 2006; convida, no entanto, os turquemenos a liberalizarem 
mais o acesso à informação e a permitirem o desenvolvimento de meios de comunicação 
mais diversos, tanto nos sectores da edição como da radiodifusão;

13. Acolhe favoravelmente a recente redução do limiar relativo ao número de membros para o 
registo dos cultos religiosos, bem como as alterações globais destinadas a protegerem os 
direitos das minorias religiosas ou outras;

14. Observa que existem dúvidas constantes quanto ao compromisso do Turquemenistão no 
sentido do respeito da liberdade dos seus cidadãos para viajar para o estrangeiro; convida 
as autoridades turquemenas a prestarem informações sobre casos de recusa de emissão de 
vistos de saída; insta o Governo turquemeno a abolir o regime de vistos de saída;

15. Convida as autoridades turquemenas a levantarem as restrições de que são alvo as 
organizações da sociedade civil e a promoverem a constituição de mais organizações 
civis;

16. Observa com preocupação que o Turquemenistão ainda não ratificou o Protocolo 
Facultativo à Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, e recorda que este e outros quadros internacionais são 
essenciais para melhorar o tratamento reservado aos prisioneiros, algo que, no passado, 
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levantou problemas no Turquemenistão;

Desenvolvimento

17. Convida as autoridades turquemenas a resolverem urgentemente o problema da corrupção 
desenfreada, investigando devidamente todas as denúncias, oferecendo segurança aos 
denunciantes e tratando todos os caos de uma forma transparente, a fim de evitar abusos 
potenciais; convida a Comissão Europeia a conceder todo o seu apoio às autoridades 
turquemenas na aplicação do seu plano de acção contra a corrupção;

18. Regista com preocupação informações que revelam graves problemas de ordem sistémica 
no sistema educativo, em particular as importantes carências de professores, bem como o 
facto de a maioria dos diplomas universitários turquemenos não serem reconhecidos na 
União Europeia e noutros países, e vice-versa; convida o Governo turquemeno a fazer do 
desenvolvimento do sector da educação uma das suas principais prioridades; convida a 
Comissão e os Estados-Membros a oferecerem ao Turquemenistão uma ajuda concreta na 
sua reforma do sector educativo;

19. Insta as autoridades turquemenas a prosseguirem a sua reforma do sistema de saúde, 
concentrando-se particularmente na formação do pessoal e nas questões éticas; convida a 
Comissão Europeia e o Governo turquemeno a cooperarem nestas questões, a fim de que 
os conhecimentos especializados e as boas práticas a nível europeu possam beneficiar o 
povo turquemeno; congratula-se, neste contexto, com o recente convite do Governo 
turquemeno à Cruz Vermelha Norueguesa para trabalhar no país;

Comércio e energia

20. Reconhece o valor e o potencial importantes dos recursos energéticos do Turquemenistão 
para a União Europeia e toda a Ásia Central; observa que a União Europeia não passa de 
um dos muitos compradores potenciais das imensas reservas de gás natural que o 
Turquemenistão possui; reconhece a abordagem aberta adoptada pelo Governo do 
Turquemenistão no que respeita a esta questão, bem como o facto de os principais 
projectos de gasodutos europeus, como o projecto Nabucco, estarem dependentes das 
importações de gás do Turquemenistão, o que transforma o reforço da cooperação num 
objectivo comum; 

21. Observa, no entanto, que os desenvolvimentos recentes no domínio das tecnologias 
energéticas, como o gás de xisto, o GNL, as energias renováveis, bem como os numerosos 
problemas relacionados com os transportes, poderão pôr em causa a competitividade a 
médio e a longo prazo do gás turquemeno no mercado internacional; salienta, portanto, a 
necessidade de o Turquemenistão diversificar a sua economia, a fim de evitar graves 
problemas financeiros na próxima década; 

22. Considera crucial o respeito pelos princípios da transparência e da responsabilidade nas 
transacções conexas, no caso de o Turquemenistão pretender explorar plenamente o seu 
potencial energético com a União Europeia; convida o Governo turquemeno a pôr em 
prática, num futuro próximo, uma cooperação estreita no quadro da Iniciativa para a 
Transparência nas Indústrias Extractivas (ITIE), a fim de assegurar o desenvolvimento dos 
instrumentos necessários para o efeito;
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23. Salienta a necessidade da adopção de procedimentos abertos e transparentes para a 
atribuição de licenças de exploração de gás e de petróleo, incluindo um procedimento de 
apresentação das propostas adequado e uma total transparência quanto à forma como as 
receitas são utilizadas; recorda que foram proferidas graves alegações contra as 
autoridades de Ashgabat em matéria de utilização das receitas do gás a título privado e de 
corrupção generalizada;

24. Observa que uma vertente importante do APC é o desenvolvimento de melhores relações 
comerciais e considera que o Turquemenistão é um importante parceiro comercial 
potencial na região da Ásia Central para a União e os seus Estados-Membros; chama a 
atenção para a situação geográfica do Turquemenistão enquanto encruzilhada Este-
Oeste/Norte-Sul e considera, portanto, que tanto os cidadãos do Turquemenistão como os 
da União Europeia têm tudo a ganhar com estes melhoramentos no domínio do comércio;

25. Convida o Governo turquemeno a adoptar uma estratégia nacional de promoção da 
competitividade da economia, não esquecendo os importantes riscos da dependência em 
relação a uma única fonte principal de receitas, bem como a necessidade de promover a 
apropriação e os investimentos locais;

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao governo e ao parlamento do 
Turquemenistão.


