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Rezoluția Parlamentului European privind încheierea acordului de parteneriat și 
cooperare dintre Comunitățile Europene și statele sale membre și Turkmenistan

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind această regiune, în special rezoluțiile 
din 20 februarie 2008 referitoare la strategia UE pentru Asia Centrală1, cea din 22 aprilie 
2009 referitoare la Acordul comercial interimar cu Turkmenistan2, cea din 9 septembrie 
2009 referitoare la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și 
statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte3, și 
cea din 23 ianuarie 2006 privind clauza referitoare la drepturile omului și la democrație în 
acordurile Uniunii Europene4,   

– având în vedere acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele 
sale membre și Turkmenistan, semnat la 25 mai 1998, care încă așteaptă încheierea 
procedurii de ratificare a Uniunii Europene (COM(1997)693 final), 

– având în vedere acordul provizoriu din 1999 privind comerțul și aspectele legate de 
comerț dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă 
parte, adoptat de Consiliu în iunie 2010 (5144/1999)

– având în vedere acordurile de parteneriat și cooperare încheiate între UE și Uzbekistan, 
Kirghizstan și Kazakstan, în vigoare din 1999, precum și APC dintre Tadjikistan, în 
vigoare din 2010,

– având în vedere clauzele referitoare la drepturile omului incluse în aceste acorduri,

– având în vedere memorandumul de înțelegere privind energia semnat între Uniunea 
Europeană și Turkmenistan în mai 2008,

– având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) și 
Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC), la 
care Turkmenistanul este parte, 

– având în vedere vizita efectuată de raportor în Turkmenistan în iunie 20101, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0007/2009),

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

                                               
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. întrucât relațiile dintre Comunitățile Europene și Republica Turkmenistan (numită în 
continuare Turkmenistan) sunt încă reglementate de Acordul dintre Comunitatea 
Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste privind comerțul și cooperarea comercială și economică 
încheiat în decembrie 1989; întrucât acest acord nu conține clauze referitoare la drepturile 
omului și nu reușește să ofere sprijin pentru dezvoltarea democrației, pentru statului de 
drept, respectul pentru drepturile fundamentale și pentru dezvoltarea economică și socială 
sustenabilă a țării;

B. întrucât Acordul de parteneriat și cooperare (APC) cu Turkmenistan a fost inițiat în 1997 
și semnat în 1998; întrucât. până acum APC a fost ratificat de treisprezece state (Franța și 
Regatul Unit urmează să o facă) și întrucât noile state membre l-au ratificat printr-un 
protocol unic; întrucât Turkmenistanul însuși a ratificat APC în 2004;

C. întrucât APC, odată ratificat de toate părțile, va fi încheiat pe o perioadă inițială de 10 ani, 
urmând apoi să fie reînnoit anual dacă niciuna dintre părți nu îl reziliază;  întrucât părțile 
pot modifica APC pentru a ține seama de noile evoluții,

D. întrucât Parlamentul European și-a dat avizul cu privire la Acordul comercial interimar cu 
Turkmenistanul în aprilie 2009;

E. întrucât Turkmenistanul a traversat practic o perioadă de 15 ani de izolare față de 
comunitatea internațională, sub un regim care a fost unanim recunoscut ca fiind 
nedemocratic; întrucât, după schimbarea conducerii în decembrie 2006, a avut loc o 
creștere treptată a cooperării și contactelor cu restul lumii;

F. întrucât, în această ultimă perioadă, Turkmenistanul a trecut printr-un proces semnificativ 
de reformă, legile fundamentale fiind revizuite și o nouă constituție adoptată, întrucât 
ritmul progreselor pe calea democratizării trebuie consolidate în continuare printr-o voință 
politică clară de a îmbunătăți o serii de domenii cheie, în mod deosebit libertățile 
personale, drepturile omului, statul de drept și responsabilitatea celor care aplică legea;

G. întrucât APC-ul propus stipulează la articolul 2 că respectul pentru democrație și 
drepturile omului constituie o condiție esențială a cooperării; întrucât APC-ul constituie 
un pas important în procesul de deschidere a Turkmenistanului către Uniunea Europeană, 
precum și în propriul proces intern de democratizare;

H. întrucât evoluțiile strategice, politice și economice într-un context cu provocări continue 
de securitate trans regională cum este cel din Asia Centrală afectează direct și indirect 
interesele Uniunii Europene, și întrucât evoluțiile din Turkmenistan reprezintă un factor 
relevant pentru stabilitatea din Afganistan;

Dispoziții generale

1. recunoaște că situația democrației, a statului de drept și a respectului pentru drepturile 
omului și libertățile fundamentale rămâne  precară în Turkmenistan, în pofida unor 
progrese recente; cu toate acestea, crede ferm că relațiile dintre Uniunea Europeană și 
Turkmenistan au ajuns la un punct în care un acord oficial mai ambițios este absolut 
esențial pentru consolidarea reformelor în țară și pentru întărirea cooperării;
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2. subliniază că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, crearea Serviciului European 
pentru acțiune externă și necesitatea unei prezențe mai puternice și mai coerente a UE în 
Asia Centrală, toate acestea necesită o implicare mai ambițioasă din partea UE, la care 
ratificarea acestui acord va contribui;

3. invită Consiliul și Înaltul Reprezentant, ca urmare a ratificării APC,  să facă demersuri în 
vederea înființării unei delegații permanente a UE în Ashgabat cât mai curând posibil, cu 
acordul guvernului din Turkmenistan.

4. consideră, așadar, că APC ar trebui ratificat și îndeamnă acele state care nu au încheiat 
încă procesul de ratificare să facă acest lucru cât mai curând;

Democrația și drepturile omului

5. constată existența unor progrese, deși limitate, în Turkmenistan în ceea ce privește 
democrația și drepturile omului, dar procesul este încă fragil și se pot produce regrese; 
solicită , așadar, o revizuire bienală a APC de către Consiliu, Comisie și Parlament, în 
conformitate cu principiul consfințit în articolul 2 din acord; subliniază că suspendarea 
APC rămâne o opțiune viabilă în cazul unor încălcări repetate ale drepturilor omului;

6. subliniază că Turkmenistanul este parte la majoritatea acordurilor internaționale 
importante și, în consecință, are obligația de a respecta și proteja drepturile omului în 
orice circumstanțe; își exprimă disponibilitatea de a crește sprijinul UE în domeniul 
democrației și a statului de drept, în special utilizând la maximum Instrumentul european  
pentru democrație și drepturile omului, precum și alte mijloace de sprijinire a procesului 
de reformă în țară; 

7. își exprimă regretul cu privire la lipsa de coerență a discursului practicat de parlamentul 
European și a acțiunilor din trecut dedicate drepturilor omului și consideră absolut 
esențială implementarea unui sistem de monitorizare a rezoluțiilor și deciziilor; invită 
așadar, Comisia și Consiliul să informeze regulat Parlamentul în legătură cu toate 
evoluțiile din Turkmenistan ca urmare a adoptării acestei rezoluții, astfel încât să se 
asigure că revizuirea bienală a APC poate fi monitorizată coerent de fiecare legislatură 
succesivă;

8. subliniază că APC va promova susținut un dialog constant și constructiv, nu numai între 
UE și guvernul din Turkmenistan, ci între toți actorii din societatea turcmenă; salută 
crearea, în temeiul articolului 82 din APC, Comisiei parlamentare de cooperare între 
Parlamentul European și Parlamentul din Turkmenistan, Meijlis, și subliniază că 
Parlamentul European trebuie să urmărească și să monitorizeze cu atenție evoluțiile din 
Turkmenistan  și implementarea APC în următorii ani;

9. insistă  ca înființarea partidelor politice să fie independentă de interesele partidului aflat la 
putere, Partidul Democratic din Turkmenistan, și salută formarea unui partid politic nou, 
Partidul Agrar; invită autoritățile turcmene să se asigure că toate partidele politice au 
posibilitatea să participe pe deplin la alegeri libere și corecte;

10. salută cooperarea dintre guvernul turcmen și celelalte organizații și agenții, cum ar fi 
ONU, UE, OSCE sau ZTG, în reforma structurilor guvernamentale și a procedurilor 
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democratice; subliniază că elemente cum ar fi învățarea din cele mai bune practici, 
monitorizarea alegerilor în statele europene, organizarea de seminare cu oficialii statelor 
membre UE reprezintă pași salutari în reforma vieții politice din Turkmenistan și invită 
guvernul turcmen să extindă aceste programe și, totodată, să accepte ofertele de asistență 
în acest domeniu; constată rezultatele pozitive ale proiectului Casa europeană desfășurat la 
Ashgabat.

11. salută cooperarea îmbunătățită cu ONU în ceea ce privește tratamentul deținuților dar 
remarcă că mai sunt multe lucruri de făcut; în acest scop, îndeamnă guvernul turcmen să 
continue reformele din sistemul penitenciar în baza obligațiilor internaționale; invită 
autoritățile din Ashgabat să pună la dispoziție rapoarte transparente și detaliate despre 
deținuții actuali din închisorile turcmene;

12. recunoaște o serie de progrese în ceea ce privește libertatea de expresie și cea a mediei, 
precum și ridicarea unor restricții în vigoare până în 2006; solicită, cu toate acestea 
turcmenilor să liberalizeze în continuare accesul la informații și să permită o dezvoltare 
mai diversificată mijloacelor media atât la nivelul publicării, cât și al transmisiilor;

13. salută recenta scădere a pragului minim de membri pentru înregistrarea unui cult religios, 
precum și ansamblu de schimbări menite să protejeze drepturile minorităților religioase 
sau de alt tip;

14. subliniază că persistă îndoiala cu privire la angajamentul Turkmenistanului de a menține 
libertatea de călătorie a cetățenilor săi în afara țării; solicită autorităților turcmene să ofere 
informații despre cazurile de refuzare a vizelor de ieșire; îndeamnă guvernul turkmen să 
elimine sistemul vizelor de ieșire;

15. invită autoritățile turcmene să ridice restricțiile aplicate organizațiilor societății civile și să 
promoveze dezvoltarea mai multor organizații de acest tip;

16. constată cu îngrijorare că Turkmenistanul nu a ratificat încă Protocolul opțional la 
Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante 
și reamintește că acest cadru, alături de alte cadre internaționale similare, sunt esențiale 
pentru îmbunătățirea tratamentului deținuților, fapt problematic în trecut în această țară;

Dezvoltarea

17. invită autoritățile turcmene să se ocupe urgent de problema corupției endemice, 
investigând temeinic toate acuzațiile, oferind securitate celor care oferă informație și 
tratând toate cazurile în mod transparent pentru a evita comiterea de abuzuri; invită 
Comisia Europeană să ofere asistență autorităților turcmene pentru implementarea 
planului de acțiune împotriva corupției;

18. ia act cu îngrijorare de rapoartele ce semnalează probleme sistemice grave în sistemul de 
educație, în special criza majoră de profesori, precum și faptul că majoritatea diplomelor 
emise de universitățile turcmene au tendința de a nu fi recunoscute în UE, precum și 
invers; solicită guvernului turcmen să facă din dezvoltarea sectorului educației una din 
prioritățile sale; invită Comisia și statele membre să ofere Turkmenistanului asistență 
concretă în reforma sectorului educației;
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19. îndeamnă autoritățile turcmene să-și continue eforturile de reformă a sistemului de 
sănătate publică, concentrându-se în special pe instruirea personalului și pe chestiunile 
etice; invită Comisia Europeană și guvernul turcmen să coopereze în aceste privințe ,astfel 
încât poporul turcmen să beneficieze de expertiza europeană și de cele mai bune practici; 
salută în acest context, invitația recentă din partea guvernului turcmen adresată Crucii 
Roșii norvegiene de a lucra în țară;

Schimburi comerciale și energie

20. recunoaște valoarea și potențialul substanțial al resurselor de energie ale Turkmenistanului 
pentru UE și întreaga regiune a Asiei Centrale; subliniază că UE este doar unul dintre 
compărătorii posibili ai rezervelor foarte mari de gaz natural pe care le prelucrează 
Turkmenistanul; recunoaște atitudinea deschisă adoptată de guvernul turcmen în această 
privință, precum și faptul că proiectele europene majore gazoducte, cum ar fi Nabucco, se 
vor baza pe importurile de gaz din Turcmenistan, cooperarea consolidată devenind, astfel, 
un obiectiv comun;

21. subliniază, totuși, că noile evoluții în materie de tehnologii energetice, cum ar fi gazele 
naturale de șist, energiile regenerabile, precum și diferitele chestiuni legate de transport, 
pot pune sub semnul întrebării competitivitatea gazului turcmen pe termen mediu și lung 
pe piața internațională;  subliniază, în consecință, necesitatea ca Turkmenistanul să-și 
diversifice economia pentru a evita probleme financiare majore în viitorul deceniu;

22. consideră că principiile transparenței și responsabilității în cadrul tranzacțiilor în domeniu 
sunt esențiale dacă Turkmenistanul urmează să-și valorifice întregul potențial energetic 
pentru UE; invită guvernul turcmen să implementeze, în viitorul apropiat o cooperare 
strânsă cu Inițiativa pentru transparență în industriile extractive (ITIE), pentru a asigura 
dezvoltarea instrumentelor necesare în vederea îndeplinirii acestui obiectiv;

23. subliniază necesitatea unor proceduri deschise și transparente privind alocarea licențelor 
de petrol și gaz, inclusiv un proces adecvat de licitare și dezvăluirea în întregime a 
modului în care sunt folosite veniturile; reamintește acuzațiile grave aduse la adresa 
autorităților din Ashgabat în ceea ce privește folosirea în scopuri private a veniturilor 
provenite din gazul natural, precum și corupția endemică;

24. remarcă că una din principalele componente ale APC este dezvoltarea în continuare a unor 
relații comerciale mai bune și consideră că Turkmenistanul este un partener comercial 
posibil în regiunea Asiei Centrale pentru UE și statele sale membre; atrage atenția asupra 
poziției geografice a Turkmenistanului la intersecția axelor Est-Vest/Nord-Sud și 
consideră, așadar, că atât cetățenii Turkmenistanului, cât și cei ai UE au de câștigat în 
urma unor astfel  de relații comerciale consolidate;

25. invită guvernul turcmen să adopte o strategie la nivel național de promovare a unei 
economii competitive, ținând seama de riscurile majore pe care le incumbă dependența de 
o singură resursă, precum și necesitatea promovării investițiilor locale și a implicării 
actorilor locali;

26. însărcinează Președintele să transmită prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum 
și guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului 
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Turkmenistanului.


