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Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την 
ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
(COM(1998)0617),

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και ορισμένα συναφή εμπορικά 
μέτρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αφενός, και του 
Τουρκμενιστάν, αφετέρου (5144/1999),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 133 και 300 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη του Κοινοβουλίου (C5-0338/1999),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με μία στρατηγική 
της ΕΕ για την Κεντρική Ασία1,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 22ας Απριλίου 2009 σχετικά με την προπαρατεθείσα 
πρόταση της Επιτροπής2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του 
Τουρκμενιστάν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από τη συμφωνία για την εμπορική και 
οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της 
Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών του Δεκεμβρίου 1989· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμφωνία αυτή δεν περιέχει καμιά ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση συμφωνία περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων 
της 2ας Δεκεμβρίου 1998 μεταξύ της ΕΚ, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός,  και του 
Τουρκμενιστάν αφετέρου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό έγκριση στο Συμβούλιο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το 
Τουρκμενιστάν μονογράφηκε το Μάιο του 1997 και υπογράφηκε το 1998· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι από τότε 11 κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, ενώ η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα δεν την 
έχουν ακόμα κυρώσει και τα 12 νέα κράτη μέλη πρόκειται να την κυρώσουν με ένα 
ενιαίο πρωτόκολλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν κύρωσε την εν λόγω 
συμφωνία το 2004,
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, από τη στιγμή 
που θα κυρωθεί πλήρως, θα συναφθεί για αρχική περίοδο 10 ετών, μετά την οποία θα 
ανανεώνεται ετησίως, υπό τον όρο ότι κανένα από τα μέρη δεν την καταγγέλλει· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη δύνανται να επεκτείνουν ή να τροποποιούν την 
συμφωνία ή να την εξειδικεύουν περαιτέρω προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη νέες 
εξελίξεις,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τουρκμενιστάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη περιοχή 
της Κεντρικής Ασίας και ότι κατά συνέπεια είναι επιθυμητή η στενή συνεργασία  με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Τουρκμενιστάν έχει βελτιωθεί μετά την 
αλλαγή στην προεδρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς έχει δηλώσει την επιθυμία 
του να πραγματοποιήσει μείζονες μεταρρυθμίσεις και ότι εξακολουθούν να απαιτούνται 
σημαντικές πρόοδοι σε αρκετούς  βασικούς τομείς, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
κράτος δικαίου, η δημοκρατία και οι ατομικές ελευθερίες,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και του Τουρκμενιστάν ορίζει ως προϋπόθεση της συνεργασίας τον σεβασμό 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Η. εκτιμώντας κατά συνέπεια ότι η ενδιάμεση συμφωνία έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει 
στην πρόοδο των συνεχιζόμενων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο Τουρκμενιστάν,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση συμφωνία προβλέπει μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει 
σε οποιοδήποτε μέρος να την καταγγείλει, με ειδοποίηση του άλλου μέρους,

1. παρατηρεί ότι μετά την αλλαγή προεδρίας στο Τουρκμενιστάν, είναι αισθητή η φιλοδοξία 
διενέργειας μεταρρυθμίσεων σε καθοριστικούς τομείς· χαιρετίζει ιδίως τη δημιουργία 
Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· λαμβάνει υπό 
σημείωση τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία αποβλέπει στην 
ενίσχυση της δημοκρατίας, των ατομικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου· 
επισημαίνει περαιτέρω την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την προσχώρηση του Τουρκμενιστάν σε διεθνείς συμβάσεις όπως το Δεύτερο 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής και τη Σύμβαση για τα 
Πολιτικά Δικαιώματα των Γυναικών· χαιρετίζει τις μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού 
συστήματος, οι οποίες αποβλέπουν σε ανώτερη ποιότητα και περισσότερη ισότητα για 
τους σπουδαστές·

2. καλεί την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν να κινηθεί ταχύτερα προς τη δημοκρατία και το 
κράτος δικαίου· ειδικότερα ζητεί ανοικτές και δημοκρατικές εκλογές, ελευθερία της 
πεποίθησης, ύπαρξη κοινωνίας των πολιτών και απελευθέρωση όλων των πολιτικών 
κρατουμένων και κρατουμένων συνείδησης, άρση περιορισμών ταξιδίου και πρόσβασης 
για ανεξάρτητους παρατηρητές·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να  ενθαρρυνθούν οι εξελίξεις αυτές από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες της κυβέρνησης πρέπει να ελέγχονται 
προσεκτικά και τακτικά·

4. ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρέχουν τακτικά στο Ευρωπαϊκό 



Κοινοβούλιο ουσιαστικές πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο Τουρκμενιστάν·

5. εκφράζει τη λύπη του διότι σε αρκετούς τομείς η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι 
ικανοποιητική, ιδίως στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· 
υπενθυμίζει ειδικότερα την ανάγκη για άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών 
κρατουμένων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταργηθούν όλα τα εμπόδια στην
ελεύθερη μετακίνηση και την ελεύθερη πρόσβαση των ανεξάρτητων παρατηρητών 
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού· ζητεί περαιτέρω βελτιώσεις στις 
πολιτικές ελευθερίες, μεταξύ άλλων για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της 
δημόσιας διοίκησης·

6. υπογραμμίζει ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις έχουν μεγάλη σημασία για το 
άνοιγμα της τουρκμενικής κοινωνίας και τη βελτίωση της δημοκρατικής, οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης για τους τουρκμένους πολίτες·

7. θεωρεί την ενδιάμεση συμφωνία, η οποία επίσης θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις 
οικονομικές σχέσεις, ενδεχόμενο πρώτο βήμα για σταθερές και βιώσιμες σχέσεις μεταξύ 
ΕΕ και Τουρκμενιστάν και ως δυνητικό μοχλό για την ενίσχυση της διαδικασίας 
μεταρρυθμίσεων στο Τουρκμενιστάν·

8. υπογραμμίζει ότι η ενδιάμεση συμφωνία δεν αποτελεί  λευκή επιταγή προς το 
Τουρκμενιστάν· ζητεί, κατά συνέπεια, αυστηρή παρακολούθηση και τακτικές εξετάσεις 
της κατάστασης στο Τουρκμενιστάν σε βασικούς τομείς, και ενδεχομένως να 
αναστέλλεται η συμφωνία εάν υπάρχουν στοιχεία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις· 
ζητεί τακτική ενημέρωση της παρακολούθησης από το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

9. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν σαφή ανασταλτική ρήτρα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η οικουμενική διακήρυξη ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από το Συμβούλιο να ενεργήσει σύμφωνα με 
οποιοδήποτε αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναστολή αυτής της συμφωνίας·

10. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν επίσης ρήτρα αναθεώρησης στη 
συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·  τονίζει ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε αναθεώρηση της συμφωνίας·

11. επισημαίνει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας απαιτεί τη σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου προκειμένου να τεθεί σε ισχύ· τονίζει ότι αν και η ενδιάμεση 
συμφωνία με το Τουρκμενιστάν δυστυχώς δεν απαιτεί σύμφωνη γνώμη του 
Κοινοβουλίου, τα ζητήματα που τίθενται στο παρόν ψήφισμα πρέπει να ληφθούν πλήρως 
υπόψη διότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να τεθεί εν αμφιβόλω η σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου στη συμφωνία· κατά συνέπεια, έχει την πρόθεση να βασίσει τη 
γνωμοδότησή του σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία με το Τουρκμενιστάν στις 
απαντήσεις που θα λάβει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις δηλώσεις τους·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα  στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο  του Τουρκμενιστάν.


