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Uznesenie Európskeho parlamentu o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi 
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Turkménskom

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tomto regióne, najmä na uznesenia z 20. 
februára 2008 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu1, z 22. apríla 2009 o dočasnej dohode o 
obchode s Turkménskom2, z 9. septembra 2009 o uzavretí Dohody o partnerstve 
a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a 
Tadžickou republikou na strane druhej3 a z 23. januára 2006 o ustanoveniach o ľudských 
právach a demokracii v dohodách Európskej únie4,

– so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci s Turkménskom, ktorá bola podpísaná 
25. mája 1998 a ktorej ratifikačný proces zo strany Európskej únie sa ešte neskončil 
(KOM(1997)0693 v konečnom znení),

– so zreteľom na dočasnú dohodu o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom medzi 
Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, 
ktorú prijala Rada v júni 2010 (5144/1999),

– so zreteľom na dohody o partnerstve a spolupráci, ktoré EÚ uzavrela s Uzbekistanom, 
Kirgizskom a Kazachstanom a ktoré sú v platnosti od roku 1999, a na dohodu o 
partnerstve a spolupráci s Tadžikistanom platnú od augusta 2010,

– so zreteľom na doložky o ľudských právach obsiahnuté v uvedených dohodách,

– so zreteľom na memorandum o porozumení v oblasti energetiky medzi EÚ a 
Turkménskom podpísané v máji 2008,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný 
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorých zmluvnou stranou je 
Turkménsko,

– so zreteľom na návštevu spravodajkyne v Turkménsku v júni 2010,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0007/2009),

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Turkménskou republikou (ďalej len 

                                               
1 P6_TA(2008)0059
2 P6_TA(2009)0252
3 P7_TA(2009)0018
4 P6_TA(2006)0056
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Turkménsko) sa stále riadia Dohodou o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci 
medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre 
atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík uzavretou v decembri 
1989; keďže táto dohoda neobsahuje žiadne doložky o ľudských právach a nezabezpečuje 
podporu pre rozvoj demokracie, zásady právneho štátu, rešpektovanie základných práv a 
udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj v krajine,

B. keďže dohoda o partnerstve a spolupráci s Turkménskom bola parafovaná v roku 1997 a 
podpísaná v roku 1998; keďže odvtedy ratifikovalo túto dohodu trinásť členských štátov 
(Francúzsko a Spojené kráľovstvo tak ešte musia urobiť) a dvanásť nových členských 
štátov ju ratifikovalo prostredníctvom jedného protokolu; keďže Turkménsko samotné 
ratifikovalo dohodu v roku 2004,

C. keďže po úplnej ratifikácii bude dohoda o partnerstve a spolupráci uzavretá na počiatočné 
obdobie 10 rokov a potom každoročne obnovovaná, ak žiadna zo strán neukončí jej 
platnosť; keďže zmluvné strany môžu dohodu zmeniť, aby zohľadnili nový vývoj,

D. keďže Európsky parlament vyjadril súhlas s dočasnou dohodou o obchode s 
Turkménskom v apríli 2009,

E. keďže Turkménsko prešlo počas režimu, ktorý sa všeobecne uznával za nedemokratický, 
15-ročným obdobím, kedy bolo de facto izolované od medzinárodného spoločenstva; 
keďže zmena vedenia v decembri 2006 viedla k postupnému posilňovaniu spolupráce a 
kontaktov krajiny so zvyškom sveta,

F. keďže v Turkménsku sa následne uskutočnil významný reformný proces, pričom sa 
preskúmali základné právne predpisy a vznikla nová ústava; keďže tempo pokroku k 
demokratizácii treba ďalej konsolidovať prostredníctvom jasnej politickej vôle zlepšiť 
viacero kľúčových oblastí, najmä osobné slobody, ľudské práva, zásady právneho štátu a 
zodpovednosť orgánov činných v trestnom konaní,

G. keďže v článku 2 navrhovanej dohody o partnerstve a spolupráci sa stanovuje, že 
rešpektovanie demokracie a ľudských práv je základnou podmienkou spolupráce; a keďže 
táto dohoda je dôležitým krokom pri otváraní sa Turkménska Európskej únii a pre jeho 
vlastný vnútorný proces demokratizácie,

H. keďže strategický, politický a hospodársky vývoj a pokračujúce nadregionálne 
bezpečnostné výzvy v Strednej Ázii majú priamy a nepriamy vplyv aj na záujmy samotnej 
Európskej únie a keďže vývoj v Turkménsku je tiež významným faktorom pre stabilitu v 
Afganistane,

Všeobecné ustanovenia

1. uznáva, že stav demokracie, zásad právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a 
základných slobôd v Turkménsku zostáva neuspokojivý napriek tomu, že v poslednom 
čase došlo k určitému sľubnému pokroku; je však pevne presvedčený, že vzťahy medzi 
Európskou úniou a Turkménskom dosiahli bod, keď má ambicióznejšia formalizovaná 
dohoda rozhodujúci význam pre vystupňovanie reforiem v krajine a posilnenie 
spolupráce;
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2. zdôrazňuje, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, zriadenie Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť a potreba silnejšej a súdržnejšej prítomnosti EÚ v Strednej Ázii 
vyžadujú ambicióznejšiu angažovanosť zo strany EÚ, ku ktorej prispeje ratifikovanie tejto 
dohody;

3. vyzýva Radu a vysokú predstaviteľku, aby po ratifikácii dohody o partnerstve a spolupráci 
pristúpili so súhlasom turkménskej vlády čo najskôr k vytvoreniu stálej delegácie EÚ v 
Ašchabade;

4. domnieva sa preto, že dohoda o partnerstve a spolupráci by mala byť ratifikovaná, a 
naliehavo žiada členské štáty, ktoré ešte musia dokončiť ratifikačný proces, aby tak čo 
najskôr urobili;

Demokracia a ľudské práva

5. poznamenáva, že Turkménsko dosiahlo v oblasti demokracie a ľudských práv určitý, hoci 
obmedzený pokrok, ale tento proces je naďalej krehký a situácia sa môže zhoršiť; 
požaduje preto, aby Rada, Komisia a Parlament dohodu o partnerstve a spolupráci každé 
dva roky preskúmali v súlade so zásadou zakotvenou v jej článku 2; zdôrazňuje, že 
v prípade neustáleho porušovania ľudských práv zostáva reálnou možnosťou pozastavenie 
dohody;

6. kladie dôraz na to, že Turkménsko je zmluvnou stranou väčšiny hlavných 
medzinárodných dohôd, a preto je povinné za všetkých okolností rešpektovať a chrániť 
ľudské práva; vyjadruje ochotu zvýšiť podporu EÚ v oblasti demokracie a ľudských práv, 
najmä prostredníctvom plného využitia európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské 
práva a ďalších prostriedkov na podporu reformného procesu v krajine;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti ľudských práv bol medzi slovami a činmi 
Európskeho parlamentu v minulosti značný nesúlad, a považuje za prvoradé, aby sa 
zaviedol systém na nadväzovanie na uznesenia a rozhodnutia; vyzýva preto Komisiu 
a Radu, aby Parlament neustále informovali o akomkoľvek vývoji v Turkménsku po 
prijatí tohto uznesenia s cieľom zabezpečiť, že dvojročné preskúmanie dohody 
o partnerstve a spolupráci sa bude môcť súvisle vykonávať v každom nasledujúcom 
legislatívnom období;

8. zdôrazňuje, že dohoda o partnerstve a spolupráci výrazne podporí udržateľný 
a konštruktívny dialóg, a to nielen medzi EÚ a vládou Turkménska, ale aj so všetkými 
aktérmi v turkménskej spoločnosti; víta vytvorenie výboru pre parlamentnú spoluprácu 
medzi Európskym parlamentom a turkménskym parlamentom (Medžlis) podľa článku 82 
dohody o partnerstve a spolupráci a zdôrazňuje, že je nutné, aby Európsky parlament 
vývoj v Turkménsku a vykonávanie dohody o partnerstve a spolupráci v nadchádzajúcich 
rokoch úzko sledoval a monitoroval;

9. trvá na tom, že zakladanie politických strán by malo byť nezávislé od záujmov 
Demokratickej strany Turkménska, ktorá je v súčasnosti vládnucou stranou, a víta 
vytvorenie novej politickej strany – Poľnohospodárskej strany; vyzýva turkménske 
orgány, aby zabezpečili, že sa všetky politické strany budú môcť plne zúčastňovať na 
slobodných a spravodlivých voľbách;
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10. víta spoluprácu medzi vládou Turkménska a ďalšími organizáciami a agentúrami, ako sú 
OSN, EÚ, OBSE alebo ZTG, na reforme vládnych štruktúr a demokratických postupov; 
poukazuje na to, že poučenie sa z najlepších postupov, monitorovanie volieb v európskych 
štátoch a organizovanie vzdelávacích seminárov s úradníkmi členských štátov EÚ sú 
vítané kroky v reforme politického života v Turkménsku, a vyzýva vládu Turkménska, 
aby tieto programy rozšírila a využila ponuky na pomoc v tejto oblasti; berie na vedomie 
dobrú prácu odvedenú v Ašchabade v súvislosti s projektom Európsky dom;

11. víta zlepšenie spolupráce s OSN, pokiaľ ide o zaobchádzanie s väzňami, ale 
poznamenáva, že ešte treba v tejto oblasti veľa urobiť; na tento účel naliehavo žiada 
turkménsku vládu, aby na základe svojich medzinárodných záväzkov pokračovala v 
reformách väzenského systému; vyzýva orgány v Ašchabade, aby sprístupnili 
transparentné a podrobné správy o väzňoch, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v 
turkménskych väzniciach;

12. berie na vedomie určité zlepšenia, čo sa týka slobody prejavu a médií, ako aj skutočnosť, 
že mnohé obmedzenia platné do roku 2006 boli zrušené; vyzýva však Turkménov, aby 
ďalej liberalizovali prístup k informáciám a umožnili rozmanitejší rozvoj médií, a to tak 
nakladateľských, ako aj rozhlasových a televíznych;

13. víta nedávne zníženie hranice počtu členov potrebných na registráciu náboženských 
skupín, ako aj celkové zmeny zamerané na ochranu práv náboženských a iných menšín; 

14. poukazuje na to, že pretrvávajú obavy v súvislosti s odhodlaním Turkménska rešpektovať 
slobodu jeho občanov vycestovať z krajiny; vyzýva turkménske orgány, aby poskytli 
informácie o prípadoch, keď boli zamietnuté výstupné víza; naliehavo žiada turkménsku 
vládu, aby systém výstupných víz zrušila;

15. vyzýva turkménske orgány, aby odstránili obmedzenia pre organizácie občianskej 
spoločnosti a podporovali rozvoj väčšieho počtu občianskych organizácií;

16. so znepokojením konštatuje, že Turkménsko doteraz neratifikovalo Opčný protokol k 
Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu, a pripomína, že tento a ďalšie takéto medzinárodné rámce 
sú veľmi dôležité pre zlepšovanie zaobchádzania s väzňami, ktoré bolo v minulosti pre 
Turkménsko problematické;

Vývoj

17. vyzýva turkménske orgány, aby súrne riešili problém prebujnenej korupcie tým, že plne 
vyšetria všetky obvinenia, zaručia bezpečnosť informátorom a všetkými prípadmi sa budú 
zaoberať transparentne s cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu; vyzýva Európsku 
komisiu, aby v plnej miere pomáhala turkménskym orgánom pri realizácii ich akčného 
plánu proti korupcii;

18. so znepokojením berie na vedomie správy naznačujúce vážne systémové problémy 
vzdelávacieho systému, najmä výrazný nedostatok učiteľov, ako aj skutočnosť, že väčšina 
diplomov z turkménskych univerzít sa v EÚ a mimo nej neuznáva, čo platí aj naopak; 
vyzýva turkménsku vládu, aby si rozvoj odvetvia vzdelávania stanovila ako jednu zo 
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svojich najvyšších priorít; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby Turkménsku ponúkli pri 
reforme odvetvia vzdelávania konkrétnu pomoc;

19. naliehavo žiada turkménske orgány, aby pokračovali v reforme systému zdravotnej 
starostlivosti a zamerali sa najmä na odbornú prípravu personálu a etické otázky; vyzýva 
Európsku komisiu a turkménsku vládu, aby na týchto otázkach spolupracovali s cieľom 
umožniť turkménskym obyvateľom profitovať z európskych odborných znalostí a 
najlepších postupov;  v tejto súvislosti víta skutočnosť, že vláda Turkménska nedávno 
ponúkla nórskemu Červenému krížu, aby v krajine pracoval;

Obchod a energetika

20. uznáva značnú hodnotu a potenciál energetických zdrojov Turkménska pre EÚ a celú 
Strednú Áziu; poukazuje na to, že EÚ je len jedným z mnohých potenciálnych kupcov 
rozsiahlych zásob zemného plynu, ktoré Turkménsko vlastní; berie na vedomie otvorený 
prístup vlády Turkménska v tejto otázke, ako aj skutočnosť, že od dovozu plynu z 
Turkménska budú závisieť hlavné európske projekty plynovodu, ako napríklad Nabucco, a 
preto sa posilnená spolupráca musí stať spoločným cieľom;

21. poukazuje však na to, že najnovší vývoj v oblasti energetických technológií, ako napríklad 
bridlicový plyn, skvapalnený zemný plyn, obnoviteľné energie a rôzne dopravné otázky, 
môže ohroziť strednodobú a dlhodobú konkurencieschopnosť turkménskeho plynu na 
medzinárodnom trhu; zdôrazňuje preto, že je potrebné, aby Turkménsko diverzifikovalo 
svoje hospodárstvo s cieľom vyhnúť sa v budúcom desaťročí vážnym finančným 
problémom;

22. domnieva sa, že zásady transparentnosti a zodpovednosti v súvisiacich transakciách majú 
rozhodujúci význam, ak má Turkménsko naplniť svoj energetický potenciál pre EÚ; 
vyzýva turkménsku vládu, aby v blízkej budúcnosti nadviazala úzku spoluprácu v rámci 
Iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) s cieľom zabezpečiť rozvoj 
nástrojov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie tejto úlohy;

23. zdôrazňuje potrebu otvorených a transparentných postupov na udeľovanie licencií pre 
ropu a plyn vrátane riadneho procesu predkladania ponúk a plného zverejnenia spôsobu, 
akým sa využívajú príjmy; pripomína, že voči orgánom v Ašchabade boli vznesené vážne 
obvinenia týkajúce sa využívania príjmov z plynu na súkromné účely a rozsiahlej 
korupcie;

24. poznamenáva, že významnou súčasťou dohody o partnerstve a spolupráci je ďalší rozvoj 
lepších obchodných vzťahov a považuje Turkménsko za dôležitého potenciálneho 
obchodného partnera v oblasti Strednej Ázie pre EÚ a jej členské štáty; upriamuje 
pozornosť na polohu Turkménska ako križovatky medzi východom a západom a severom 
a juhom, a preto sa domnieva, že z takéhoto posilnenia obchodu budú profitovať tak 
občania Turkménska, ako aj občania EÚ; 

25. vyzýva turkménsku vládu, aby prijala národnú stratégiu na podporu 
konkurencieschopného hospodárstva, v ktorej zohľadní hlavné riziká spojené so 
závislosťou len na jednom významnom zdroji, ako aj potrebu podporovať miestnu 
zodpovednosť a investície;
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26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Turkménska.


