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ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

ЕС признава стратегическото значение на Централна Азия, която свързва
огромния азиатски континент с Европа. През 2019 г. ЕС актуализира своята
стратегия за Централна Азия, за да се съсредоточи върху устойчивостта
(като са обхванати области като правата на човека, сигурността на границите
и околната среда), просперитета (със силен акцент върху свързаността)
и регионалното сътрудничество. Парламентът подчертава значението на
правата на човека, доброто управление и социалното развитие в региона, като
изтъква ролята на парламентарната дипломация. Парламентът решително
подкрепя демокрацията и принципите на правовата държава с конкретни
инициативи като демократизацията в Централна Азия. в контекста на преврата
на талибаните в Афганистан През август 2021 г. Централна Азия придоби
решаващо значение за сигурността и стабилността. Въпреки че Таджикистан
изрази резерви, Туркменистан и Узбекистан наскоро започнаха сътрудничество
с талибаните. Размириците от януари 2022 г. в Казахстан (които приключиха,
след като Организацията на Договора за колективна сигурност изпрати
войски под руско ръководство) и настоящите сблъсъци между Таджикистан и
Киргизстан показват риск от нестабилност в регион под влиянието на Русия.
С руското нашествие в Украйна и концентрацията на войски на фронта
влиянието на Москва в Централна Азия отслабва. Русия обаче продължава
да бъде основен гарант на сигурността в региона, със съоръжения в три от
петте централноазиатски държави, и контролира две трети от вноса на оръжие
и подкрепя правителствата на региона.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Дял V от Договора за Европейския съюз (ДЕС): „Външна дейност“;

— членове 206—207 (търговия) и членове 216—219 (международни
споразумения) от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС);

— споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС), които обхващат
двустранните отношения, с изключение на Туркменистан, по отношение на
който има подписано временно търговско споразумение. Новото засилено
споразумение за партньорство и сътрудничество (ЗСПС) с Казахстан влезе
изцяло в сила на 1 март 2020 г. Споразумението за засилено партньорство
и сътрудничество с Киргизстан беше парафирано през юли 2019 г.,
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а преговорите с Узбекистан са в ход. Таджикистан също изрази интерес
към ЗСПС.

ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕС
И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

В продължение на години взаимоотношенията между държавите от Централна
Азия бяха като цяло лоши поради гранични спорове и конфликти във връзка
с ресурси. Въпреки това положението се промени бързо след смяната на
ръководството в Узбекистан през 2016 г., с което се разкриха нови възможности
за регионално сътрудничество. През март 2018 г. в Астана се проведе първата
от 90-те години на ХХ в. насам среща на високо равнище между ръководителите
на държавите от Централна Азия, посветена на регионалното сътрудничество,
като през ноември 2019 г. втора такава среща се проведе в Ташкент.
Възобновяемите енергийни източници са друг обект на внимание с оглед на
огромния потенциал за регионално сътрудничество и инвестиции. Регионалната
икономика силно намаля през 2020 г. поради пандемията от COVID-19, след което
през 2021 г. нарасна с растеж от 3,9 %, а настоящата перспектива е несигурна
поради руското нашествие в Украйна, глобалната инфлация и покачването на
цените на суровините.
Всички държави от Централна Азия провеждат разностранни външни политики,
като се опитват да поддържат баланс в отношенията си преди всичко
с Русия, Китай, ЕС и САЩ. Отношенията им с Турция и Иран също играят
важна роля. Туркменистан до голяма степен е затворен пред външния свят,
а статутът му на „постоянен неутралитет“ дори се признава от ООН. Търговията
с ЕС, главно в областта на минералните ресурси, има значителен обем
с Казахстан и бележи възход с Узбекистан, не на последно място вследствие
на приемането на Протокола между ЕС и Узбекистан по отношение на
текстилните изделия, който Парламентът одобри през 2016 г. ЕС приветства
и присъединяването на Киргизстан, Таджикистан и Казахстан към Световната
търговска организация (СТО). Казахстан и Киргизстан членуват в Евразийския
икономически съюз.
През 2016 г. Парламентът подкрепи стратегията на ЕС за Централна Азия,
като призова тя да бъде по-целенасочена. Стратегията на ЕС за Централна
Азия беше одобрена от Съвета през юни 2019 г. Обхватът на отношенията
на ЕС е свързан с готовността на отделните централноазиатски държави
да предприемат реформи и да укрепят демокрацията, правата на човека,
принципите на правовата държава и независимостта на съдебната власт, както
и да модернизират и диверсифицират икономиката, включително чрез подкрепа
за частния сектор и по-специално МСП, в условията на свободна пазарна
икономика.
Значението на регионалния подход и регионалното сътрудничество беше
подчертано също така по време на министерските срещи между ЕС и Централна
Азия. През ноември 2021 г. се проведе 17-ата среща на министрите от ЕС и
Централна Азия в подкрепа на екологосъобразното и устойчиво възстановяване
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след COVID-19 и за насърчаване на сътрудничеството за справяне с някои от
предизвикателствата, произтичащи от събитията в Афганистан.
Дейностите на Парламента с Централна Азия се извършват главно от комисията
по външни работи (AFET), комисията по международна търговия (INTA),
подкомисията по сигурност и отбрана (SEDE); подкомисията по правата на
човека (DROI), делегацията за връзки с Централна Азия (D-CAS), както и
чрез комитетите за парламентарно сътрудничество и делегацията за връзки
с Афганистан (D-AF), наред с други органи. КПС с мнозинството от държавите
от Централна Азия заседават ежегодно. Членовете на ЕП контролират
прилагането на споразуменията, като акцентират върху въпросите, свързани
с правата на човека, политическата ситуация, икономическото сътрудничество,
сътрудничеството за развитие и изборните процеси.
От 2013 г. насам редовно се провеждат диалози на високо равнище между ЕС
и Централна Азия по политически въпроси и въпроси на сигурността на високо
равнище с участието на ЕС и държавите от Централна Азия. Тези диалози
доведоха до дискусии относно приоритетите на стратегията на ЕС за Централна
Азия, както и до насърчаване на свързаността между ЕС и Азия.
Делегации на ЕС съществуват във всички централноазиатски държави, след като
през юли 2019 г. беше открита Делегацията на ЕС в Туркменистан. През 2017 г.
беше открита делегация на ЕС в Монголия.
През 2020 г. двустранната търговия със стоки възлезе на 22,3 милиарда
евро с търговски излишък в размер на 4,1 милиарда евро в полза на
Централна Азия. Централноазиатските държави получиха финансиране в размер
на 1,02 млрд. евро за периода 2014—2020 г. от Инструмента за сътрудничество
за развитие (ИСР), което включва както двустранна помощ, така и регионални
програми (360 млн. евро). Помощта е насочена към образованието, регионалната
сигурност, устойчивото управление на природните ресурси и социално-
икономическото развитие. Казахстан и Туркменистан вече не отговарят на
условията за участие в двустранните части на инструмента, тъй като придобиха
статут на държави с по-висок среден доход, но продължават да имат достъп
до регионалните програми. Европейският инструмент за демокрация и права
на човека действа във всички централноазиатски държави с изключение на
Туркменистан, където организациите на гражданското общество са прекалено
малко на брой, твърде слабо организирани и много строго контролирани.
„Хоризонт Европа“ е новата ключова програма на ЕС за финансиране на научните
изследвания и иновациите с бюджет от 95,5 милиарда евро в световен мащаб,
наличен за период от седем години в рамките на многогодишната индикативна
програма за периода 2021—2027 г.
ЕС модернизира по-стари споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС)
с партньорите от Централна Азия.
Десетото заседание на работната група ЕС–Централна Азия по въпросите на
околната среда и изменението на климата (WGECC) се проведе на 4 и 5 октомври
2021 г. Форумът на гражданското общество ЕС—Централна Азия се проведе
в Алмати, Казахстан, на 6 октомври 2021 г. с акцент върху темата „Изграждане
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на по-добро бъдеще: Участие в устойчивото възстановяване в периода след
COVID-19“.
След преврата на талибаните през август 2021 г. положението в Афганистан се
превърна не само в глобален проблем, но и във водещ въпрос за правителствата
на държавите от Централна Азия. Целият централноазиатски регион се превърна
в област от решаващо значение за ограничаване на религиозния екстремизъм
и терористичните мрежи, заедно с трафика на наркотици в рамките на неговите
граници. Отделни централноазиатски републики (и по-специално Таджикистан)
продължават да не са склонни да се ангажират съществено с талибаните, въпреки
факта, че талибаните изглежда са започнали едновременно дипломатическа
офанзива, насочена към успокояване на съседите от Централна Азия. Поради
хуманитарната криза в Афганистан Централна Азия се превърна в дестинация
за голям брой афганистански бежанци, които следователно са потенциални
получатели на допълнителна подкрепа от ЕС, с двустранни и регионални
програми като част от многогодишната индикативна програма на ЕС за периода
2021—2027 г.
А. Казахстан
По отношение на Казахстан, през 2017 г. Парламентът даде одобрението
си за ЗСПС, като подчерта значението на принципа „повече за повече“ за
стимулиране на политическите и социално-икономическите реформи.
Бившият президент Нурсултан Назарбаев подаде оставка през март 2019 г. след
три десетилетия на власт, но като „върховен водач“ и „баща на нацията“ запазва
значително влияние и официални правомощия при управлението на новия
президент Токаев, включително в качеството му на председател на Националния
съвет за сигурност. През януари 2021 г. Казахстан проведе парламентарни избори
за избор на 107-членен Мажилис. Управляващата партия Нур-Отан запази своето
мнозинство, а опозиционната партия Обща национална социалдемократическа
партия бойкотира изборите с твърдението за измама от страна на политическия
елит.
През януари 2022 г. Парламентът прие резолюция относно положението
в Казахстан, след като там избухнаха протести след неочакван скок в цените на
втечнения газ, които бяха определени от казахското правителство. Протестите
ескалираха след насилствените действия от неизвестни, добре обучени и
организирани въоръжени лица. Президентът Токаев разпореди приемането
на спешни мерки и обяви извънредно положение. В отговор на искането на
президента Токаев Организацията на Договора за колективна сигурност (CSTO),
военен съюз, ръководен от Русия, се съгласи да изпрати войници („мироопазващи
сили“) в Казахстан от Русия, Беларус, Таджикистан, Армения и Киргизстан.
Президентът Токаев използва кризата, за да обвинява предишната
администрация, да консолидира властта си и да сложи край на наложеното му
от Назарбаев споразумение за двойна власт. Токаев пое поста на председател
на Съвета за сигурност и назначи нов министър-председател. Ключови важни
членове на семейството на Назарбаев загубиха позициите си на влияние.
През септември 2022 г. парламентът на Казахстан преименува националната
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столица от Нур-Султан на Астана, последното преместване за отдалечаване
на страната от първия президент на бившата съветска република Нурсултан
Назарбаев.
На 11 януари 2022 г. президентът Токаев обяви пакет от съществени реформи.
Казахстан отбеляза висок икономически растеж в миналото, превръщайки се
в държава с по-висок среден доход през 2006 г. Този икономически напредък беше
изправен пред предизвикателството на силното въздействие на пандемията от
COVID-19 и нарастващата политическа и икономическа зависимост на Казахстан
от Китай. През април 2021 г. Казахстан обяви собствената си ваксина срещу
COVID-19, QazVac, и се подготви да увеличи производителността, за да я
направи достъпна за всички граждани. Очаква се растежът на БВП да намалее
през 2022 г. поради руското нашествие в Украйна. През 2022 г. ще бъде отбелязана
и 30-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между
Казахстан и Китай, а казахи наскоро протестираха срещу нарастващото влияние
и икономическа мощ на Китай.
През януари 2021 г. Казахстан премахна смъртното наказание, след като
ратифицира Втория факултативен протокол на ООН към Международния пакт
за граждански и политически права, като по този начин стана 88-ата държава,
подписала пакта. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) приветства
стъпката в изявление. През 2020 г. Казахстан се присъедини към Международния
пакт на ООН за граждански и политически права — многостранен договор, който
е включен в Международната харта за правата на човека.
На 5 юни 2022 г. Казахстан проведе конституционен референдум, който въведе
съществени промени в съществуващия институционален баланс на властта,
включително чрез намаляване на властта на президента и засилване на ролята на
парламента. Официалната избирателна активност беше висока (68 %), а 77,1 %
от гласувалите гласуваха в подкрепа на промените.
През юни 2022 г. се проведе 19-ото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС
—Казахстан, за да се направи преглед на напредъка, постигнат в прилагането
на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и
Казахстан. В хода на заседанието ЕС приветства напредъка в икономическите
отношения между ЕС и Казахстан. ЕС е най-големият търговски партньор на
Казахстан и чуждестранен инвеститор в страната, а Казахстан продължава да
бъде основният търговски партньор на ЕС в Централна Азия. През 2021 г.
търговският баланс достигна 12 милиарда евро в полза на Казахстан.
ЕС също така приветства успешното сътрудничество в рамките на стартираната
през 2019 г. бизнес платформа на високо равнище ЕС—Казахстан, и по-
специално конструктивния дух, демонстриран от Казахстан в отговор на
опасенията, споделени от инвеститорите от ЕС.
Парламентът не е наблюдавал избори в Казахстан от 2005 г. насам. Мисията
на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) изпрати наблюдатели
на изборите в Казахстан. ОССЕ/БДИПЧ откри слабости в парламентарните
избори от януари 2021 г., включително липсата на истинска опозиция на
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партията Нур-Отан, както и неспазването на препоръките на ОССЕ/БДИПЧ,
свързани с основните свободи, безпристрастността на изборната администрация
и допустимостта, наред с друго. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
отбеляза също, че макар Казахстан да е преминал през важни политически
реформи, изборите са пропусната възможност да се демонстрира ефективното
им прилагане.
В резолюцията на Парламента от 11 февруари 2021 г. относно тревожното
положение с правата на човека в Казахстан се призовава за спазване на правната
рамка за провеждане на избори. Парламентът изтъкна препоръките на ОССЕ за
гарантиране на основните свободи, прекратяване на произволното задържане на
активисти за правата на човека и членове на политически опозиционни движения,
като се гарантира зачитането на правата на лицата ЛГБТИ и безопасността на
казахите и други етнически малцинствени групи. Освен това той призова за
евентуални индивидуални санкции срещу длъжностни лица на Казахстан, които
носят пряка отговорност за нарушения на правата на човека.
Б. Киргизстан
Споразумението за ЗСПС с Киргизстан беше подписано през юли 2019 г. ЕС е
един от основните спонсори на устойчивото развитие и реформите в Киргизстан.
Между 2014 г. и 2020 г. ЕС отпусна 174 милиона евро под формата на
безвъзмездна помощ за развитие, насочена към три основни сектора и мерки
за подкрепа: принципите на правовата държава, интегрираното развитие на
селските райони и образованието. Освен това ЕС подкрепя демократичния
преход и демократичните избори чрез програма за върховенство на закона
и е заделил 20 милиона евро за подкрепа за стабилизиране и демократизация.
Многогодишната индикативна програма за периода 2021—2027 г. е в отговор на
Киргизката национална стратегия за развитие за 2040 г., в която се определя
дългосрочна пътна карта, за да се превърне в силна, самодостатъчна и
просперираща държава до 2040 г.
ОССЕ/БДИПЧ редовно наблюдава парламентарните избори и президентските
избори. През октомври 2020 г. в Киргизстан бяха проведени най-скорошните
парламентарни избори, които впоследствие бяха обявени за недействителни
след масови протести срещу нередностите и купуването на гласове. Президентът
на Киргизстан Соронбай Йенбеков подаде оставка през октомври 2020 г.,
а страната проведе президентски избори през януари 2021 г., след които
Садир Япаров встъпи в длъжност като шести президент на Киргизстан.
ЕС отбеляза ниска избирателна активност, липсата на еднакви условия на
конкуренция за кандидатите, нарушения по отношение на процедурите за
провеждане на кампании и злоупотреба с административни ресурси, както
беше докладвано от ОССЕ/БДИПЧ. Освен това ЕС призова президента да се
ангажира с универсалните задължения по отношение на основните свободи и
правата на човека и настоятелно призова за зачитане на конституцията и на
парламентарните избори в сътрудничество с ОССЕ/БДИПЧ. Парламентарните
избори се състояха през ноември 2021 г. Делегацията на Европейския парламент
за връзки с Централна Азия (D-CAS) посети страната.
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На референдум, проведен на 11 април 2021 г., гласоподавателите одобриха
нова конституция за намаляване на числеността на парламента с 25 % до
90 места. Той също така даде на председателя правомощия да назначава
съдии и ръководители на правоприлагащи органи и замени закона, с който на
председателя се разрешава един мандат в полза на преизбирането му за втори
мандат. През април 2021 г. ЕС направи изявление относно конституционната
реформа в Киргизстан, в което изрази съжаление поради липсата на приобщаващ
диалог с участието на гражданското общество. Въпреки това ЕС настоя да
продължи подкрепата си за постигане на напредък по програмата за реформи.
През юни 2021 г. специалният представител на ЕС за Централна Азия, Петер
Буриан, пристигна в Киргизката република, за да проведе двустранни срещи
с президента Жапаров и други лидери от значение, за да обсъди двустранното
сътрудничество, актуалното състояние по отношение на правата на човека и
предизвикателствата при изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия.
На 18-ото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС—Киргизка република
от 4 юни 2021 г. бяха обсъдени укрепването на принципите на правовата
държава, напредъкът в съдебната и изборната реформа, доброто управление,
сътрудничеството с гражданското общество и правата на човека. 11-ият ежегоден
диалог по правата на човека между ЕС и Киргизката република се проведе
на 6 септември 2021 г. в Брюксел. ЕС изрази загрижеността си във връзка
с ограниченията, свързани с COVID-19, които доведоха до увеличаване на
насилието, основано на пола, ограничения за независимите медии и спорни
законодателни инициативи. Киргизстан беше домакин на първия икономически
форум ЕС—Централна Азия на 5 ноември 2021 г. в Бишкек.
По отношение на Киргизстан, Парламентът изрази загриженост относно
проектите на закони за „пропаганда“ по отношение на ЛГБТИ през 2015 г.
През януари 2019 г. той издаде препоръки за договарянето на ново двустранно
споразумение. След сблъсъците по границата между Киргизстан и Таджикистан
през април 2021 г. председателят на комисията AFET на Парламента, Дейвид
Макалистър, и председателят на D-CAS, Фулвио Мартушело, направиха
изявление на 3 май 2021 г., в което приветстваха прекратяването на огъня,
и призоваха двете страни да проведат дипломатически дискусии, вместо да
участват във военни сблъсъци. Прекратяването на огъня не беше спазено и
продължаващият граничен конфликт между Киргизстан и Таджикистан убива и
ранява стотици хора и разселва хиляди. Конфликтът се задълбочи още повече
през септември 2022 г.
Парламентът е дълбоко загрижен относно правата на човека в Киргизстан.
Разследването на смъртта на защитника на правата на човека Азимжон Аскаров
през юли 2020 г. беше приключено и впоследствие възобновено. Няколко
чуждестранни активисти в областта на правата на човека и чуждестранни
медийни кореспонденти остават забранени за Киргизстан. Домашното насилие
продължава да бъде широко разпространено.
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В. Узбекистан
Узбекистан стана деветата държава бенефициер, когато се присъедини към
режима на ЕС за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+) през април
2021 г. С присъединяването си към тази схема Узбекистан получава допълнителни
икономически ползи поради отмяната на митата за две трети от продуктовите
линии, обхванати от ОСП+. Инструментът стимулира износа на страната и
неговата възможност за привличането на чуждестранни инвестиции. От своя
страна се очаква Узбекистан да приложи 27 основни международни конвенции
относно доброто управление, правата на човека и трудовите права, опазването
на околната среда и климата.
В своята препоръка от март 2019 г. относно новото всеобхватно споразумение
между ЕС и Узбекистан Парламентът поиска да му се позволи упражняването на
подходящ контрол върху преговорния процес.
На 6 юли 2022 г. ЕС и Узбекистан парафираха новото споразумение за засилено
партньорство и сътрудничество, което ще осигури нова, модерна и амбициозна
рамка за засилване на партньорството между ЕС и Узбекистан. Освен това
ЕС и Узбекистан проведоха 18-ото си годишно заседание на Комитета за
сътрудничество. Двете страни направиха преглед на развитието на двустранните
си отношения през изминалата година и перспективите си за следващата година.
ЕС повдигна въпроса за неотдавнашните прояви на насилие в Каракалпакстан
и призова за възможно най-бързо независимо разследване на обстоятелствата
около протестите. ЕС подчерта, че е важно да се защити правото на мирни
демонстрации.
18-ото годишно заседание на Комитета за сътрудничество предостави
възможност за обсъждане на търговските и икономическите отношения,
включително членството на Узбекистан в схемата ОСП + на ЕС. Обсъждането
обхвана и техническото сътрудничество; подкрепата на ЕС за стратегията
за развитие на Узбекистан; сътрудничество в енергийния сектор, с акцент
върху устойчивостта и екологичния преход; правата на човека и основните
свободи, особено по отношение на конституционната реформа и реформата на
Наказателния кодекс на Узбекистан и положението в региона в Централна Азия,
включително положението в Афганистан. Двете страни очакват конференцията
за устойчива свързаност между ЕС и Централна Азия, която ще се проведе
през ноември 2022 г. в Самарканд, Узбекистан.
Откакто президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев встъпи в длъжност
през 2016 г., в ход са широкообхватни и бързи демократични промени,
включително няколко амбициозни реформи и вътрешни промени, като
освобождаването на редица политически затворници, които отразяват някои
положителни промени. Основите на тези промени са залегнали в националната
стратегия за развитие на Узбекистан за периода 2017—2021 г.
През февруари 2021 г. Мирзийоев подписа закон за преместване на
президентските избори през октомври 2021 г. ОССЕ/БДИПЧ повтори
препоръките си относно финансирането на политически партии, ускоряването
на преброяването на гласовете и съкращаването на държавните ресурси за
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предизборни кампании. В навечерието на изборите през октомври 2021 г. имаше
опасения, че няма да има истинска опозиция. Узбекските органи отказаха
регистрацията на нова партия — Haqiqat va Taraqqiyo (Социалдемократическа
партия за истина и напредък) на основание, че много подписи, събрани от
опозиционния политик Хидирназар Алакулов, са невалидни.
През май 2021 г. узбекски съд осъди блогъра Отабек Саторий, на 6 години
лишаване от свобода по обвинения за клевета и изнудване. Видеоматериалите
на Саторий често са критикували високопоставени правителствени служители
в провинцията Термез и са изтъквали случаи на корупция. Групи за защита
на правата и журналистите определиха осъждането като опит от страна на
ръководството да сплаши печата преди изборите.
Узбекистан наскоро започна сътрудничество с талибаните. През октомври 2021 г.
заместник министър-председателят на Узбекистан се срещна с талибански
делегати в град Термез на узбекската граница, за да обсъди търговски въпроси
и икономическото взаимодействие, при гарантиране на сигурността на границите
и сътрудничеството в областта на енергетиката, транспорта и международните
товари, както и железопътният проект, свързващ Термез с пакистанския град
Пешавар през афганистанските градове Мазар и Кабул.
През декември 2016 г. Парламентът одобри Протокола между ЕС и Узбекистан
по отношение на текстилните изделия, след като страната се ангажира
активно и в тясно сътрудничество с Международната организация на труда
за преустановяване на използването на детски труд по време на ежегодното
прибиране на реколтата от памук. През март 2019 г. той издаде препоръки за
договарянето на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество.
Парламентът беше поканен да наблюдава изборите за парламент в Узбекистан за
първи път през декември 2019 г., но тези избори бяха наблюдавани само от ОССЕ/
БДИПЧ. Парламентът отказа да наблюдава изборите на основание, че те не
са нито свободни, нито честни, като изтъкна факта, че членовете на узбекския
парламент идват единствено от партии, подкрепящи режима.
Парламентът обаче прие поканата за наблюдение на президентските избори
от 24 октомври 2021 г., въпреки предположенията, че петимата кандидати, приети
и регистрирани от Централната избирателна комисия, подкрепят правителството,
а двама надеждни опозиционни кандидати от Либерално-демократическата
партия и Социалдемократическата партия за истина и напредък не бяха
допуснати до регистрация.
Отношенията между Узбекистан и Русия бяха укрепени под ръководството на
президента Мирзийоев. Двете държави подписаха споразумение за разширяване
на военно-техническото сътрудничество с ангажимент за съвместно снабдяване
с военни стоки, военно оборудване, научни изследвания и помощ за подновяване
на остарели оръжия. Русия е един от най-големите търговски партньори на
Узбекистан, а руските инвеститори са особено заинтересовани от нефтения и
газовия сектор на Узбекистан. Руският „Газпром“ си сътрудничи с производителя
на въглеводороди „Uzbekneftegaz“ при производството на газ в узбекските газови
находища, а също така купува узбекски газ. На 15 септември 2022 г. Узбекистан

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0224_BG.html


Справочник за Европейския съюз - 2023 10
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

беше домакин на двустранната среща между китайския президент Си Дзинпин и
руския президент Владимир Путин в Самарканд.
Г. Туркменистан
Туркменистан продължава да бъде репресивна държава под авторитарното
управление на президента Бердимухамедов. Неотдавнашните събития показват,
че демократичното развитие не отбелязва напредък и положението с правата
на човека не се е подобрило. През 2021 г. Туркменистан въведе някои
конституционни реформи, включително създаването на Горна камара. Ролята на
туркменския парламент обаче все още е изключително ограничена.
Официалните отношения между ЕС и Туркменистан възникнаха през 1997 г.,
а двете страни подписаха СПС през 1998 г. Въпреки че от 2004 г. насам
всички държави — членки на ЕС, и Туркменистан вече са ратифицирали
СПС, ратифицирането от Европейския парламент е окончателното изискване за
финализирането му. Парламентът многократно е отказвал да даде съгласието
си за ратифициране на СПС между ЕС и Туркменистан поради дълбоката си
загриженост относно краткосрочните критерии за напредъка на Туркменистан
в областта на правата на човека и основните свободи. Поради това двустранните
отношения между ЕС и Туркменистан понастоящем се уреждат от Временното
търговско споразумение от 2010 г.
Освен регионалните рамки между ЕС и Централна Азия, ЕС и Туркменистан
поддържат ежегоден двустранен диалог: диалога между ЕС и Туркменистан по
правата на човека и Съвместния комитет ЕС—Туркменистан. През октомври
2021 г. се проведе 20-ото заседание на Съвместния комитет с цел по-нататъшно
развитие на партньорството и сътрудничеството, по-специално в областта на
икономическото развитие, търговията и инвестициите, както и разработване
на съвместни проекти в областта на околната среда, селското стопанство,
образованието и здравеопазването.
ЕС потвърди отново, че принципите на правовата държава и зачитането
на правата на човека са основни елементи на отношенията между ЕС и
Туркменистан.
13-ият ежегоден диалог по правата на човека между ЕС и Туркменистан се
проведе на 6 юли 2021 г. Обсъжданията бяха съсредоточени върху изпълнението
от Туркменистан на неговите международни правни задължения, по-специално
зачитането на правата на човека, социално-икономическите въпроси и
сътрудничеството в рамките на многостранни платформи. Парламентът
нееднократно изрази своята загриженост по отношение на незадоволителните
резултати на Туркменистан в областта на правата на човека, като съответно до
момента блокира влизането в сила на СПС. През март 2019 г. той формулира
препоръки, които следва да бъдат изпълнени, преди Парламентът да
разгледа възможността да даде своето одобрение. Парламентът никога
не е получавал покана за наблюдение на изборите в Туркменистан.
Шестото междупарламентарно заседание ЕС—Туркменистан ще се проведе
през декември 2022 г.
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С нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. държавите
от ЕС се опитват да увеличат газовите ресурси на Туркменистан, за да
гарантират енергийната си сигурност. в резултат на това Туркменистан и ЕС
понастоящем работят по споразумение за газ, тъй като Туркменистан иска
да диверсифицира износа си на енергия, а ЕС иска да диверсифицира
своя внос на енергия. През ноември 2014 г. Туркменистан подписа рамково
споразумение с Турция за доставка на газ чрез трансанадолския газопровод,
който понастоящем получава газ от района на Азербайджан Шах Дениз
в Каспийско море. През 2021 г. Транскаспийските ресурси представиха своя
проект за транскаспийския междусистемен газопровод — по-малък газопровод
(в сравнение с транскаспийския газопровод) от Туркменистан до Азербайджан.
След като бъде завършен, той ще доставя между 10 и 12 милиарда кубични метра
природен газ годишно.
Д. Таджикистан
Ангажираността на ЕС с Таджикистан се разви значително след независимостта
на страната от СССР през 1992 г. Настоящата правна рамка за отношенията
между ЕС и Таджикистан е СПС, подписано през октомври 2004 г. и влязло
в сила през януари 2010 г. Парламентът одобри сключването на СПС
през 2009 г., но призова за подобрения в областта на правата на човека,
корупцията, здравеопазването и образованието. СПС допринесе за засилване на
двустранното сътрудничество и повиши популярността на ЕС в Таджикистан, като
създаде платформа за политически диалог и има за цел да насърчи двустранните
търговски и икономически отношения. В него са включени и членове относно
сътрудничеството в областта на миграцията и борбата с изпирането на пари,
наркотиците и тероризма.
Таджикистан е важен партньор на ЕС, който понастоящем е изправен пред
няколко предизвикателства, като например въздействието на международните
санкции и връщането на много таджикски мигранти от Русия след нахлуването
ѝ в Украйна, критичното положение с правата на човека и силния интерес
към присъединяване към преференциалната търговска схема ОСП+. След
превземането на властта от талибаните в Афганистан Таджикистан приема
хиляди афганистански бежанци. Страната е поела ангажимент да се бори срещу
разпространението на екстремизъм и радикализъм в Централна Азия.
На деветото заседание на Съвета за сътрудничество ЕС—Таджикистан,
проведено през февруари 2021 г. в рамките на СПС между ЕС и Таджикистан, бяха
обсъдени начините за подобряване на отношенията. Оттогава бяха започнати
контакти за започване на преговори за споразумение за засилено партньорство
и сътрудничество по примера на други централноазиатски държави. Наред
с дискусиите относно въздействието на COVID-19 ЕС насърчи Таджикистан да
подобри резултатите си по отношение на основните свободи и зачитането на
правата на човека. 12-ият диалог по правата на човека се проведе през ноември
2020 г. и бяха изразени опасения във връзка с нарушенията на правата на човека.
През март 2020 г. в Таджикистан се проведоха парламентарни избори.
Управляващата Народна демократична партия спечели с огромно мнозинство.
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Президентските избори се проведоха през октомври 2021 г. в контекста на
пандемията от COVID-19. Както се очакваше, Емомали Рахмонов (Рахмон) лесно
печели изборите, като му осигурява още седем години като президент.
През юни 2016 г. Европейският парламент прие много критична резолюция
относно положението на лицата, лишени от свобода заради убежденията си
в Таджикистан, в която изрази дълбока загриженост относно влошаването на
положението с правата на човека, увеличения брой задържания и арести на
активисти за правата на човека, политически опоненти и членове на техните
семейства, както и строгите ограничения върху независимите медии.
Парламентът многократно е изразявал загриженост относно сблъсъците на
границата между Киргизстан и Таджикистан и приветства споразумението за
прекратяване на огъня, постигнато през април 2021 г., но през септември
2022 г. насилието между граничните служители по различни места на границата
се е увеличило. Тази ескалация е в ущърб на регионалната стабилност.
Е. Монголия
Въпреки че Монголия не е обхваната от стратегията на ЕС за Централна
Азия, тя е класифицирана от Парламента като част от региона в контекста
на постоянните му делегации. Монголия споделя много културни, исторически
и икономически аспекти с бившите републики на СССР в Централна Азия.
През последните три десетилетия Монголия се отличава като „оазис на
демокрация“ със солиден икономически растеж, въпреки че събития през 2019 г.
породиха опасения от подкопаване на демокрацията. През 2017 г. Парламентът
даде съгласието си за СПС между ЕС и Монголия.
В разгара на пандемията от COVID-19 Монголия все пак проведе редовните
си парламентарни избори и избра за свой президент Укна Кюрелсюк. Тъй като
новата изменена конституция изисква президентът да не бъде свързан
с политическа партия, през юни 2021 г. Укна беше заместен като лидер
на Монголската народна партия (МГП) от действащия монголски министър-
председател Лувсанамсрай Ойун-Ердене. Монголската политика понастоящем
е доминирана от консолидирането на Монголската народна партия с огромно
мнозинство в монголския парламент и от президентския контрол.
Годишното заседание на Съвместния комитет ЕС—Монголия се проведе
през юни 2022 г., за да се потвърди отново партньорството, основано на
споделени ценности като демокрацията, правата на човека, принципите на
правовата държава и зачитането на принципите на Устава на ООН. Монголия
и ЕС постигнаха съгласие относно необходимостта от борба с изменението на
климата и опазване на околната среда, като напълно подкрепят изпълнението
на Парижкото споразумение. ЕС поздрави Монголия за това, че е сред
петте приоритетни държави, с които ЕС понастоящем създава партньорство
в областта на горите, тъй като Монголия и ЕС споделят общ интерес за
насърчаване на устойчивото екологосъобразно развитие — основна цел на
многогодишната индикативна програма за периода 2021—2027 г. Преди това
работна група „Сътрудничество за развитие“ ЕС—Монголия проведе заседание
през март 2022 г., за да обсъди приоритетите за развитие и инвестиции, както
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и многогодишната индикативна програма за периода 2021—2027 г. През март
2022 г. се проведе заседание на Подкомитета по търговия и инвестиции ЕС—
Монголия, в което бяха набелязани потенциалните области на сътрудничество,
започването на преговори за споразумение относно защитата на географските
указания и възможностите в областта на енергията от възобновяеми източници
и геологията.
Изявленията на Парламента относно Монголия се отнасят преди всичко
до икономически въпроси, но и до свързаните с екстремните метеорологични
условия нужди на страната от помощ за развитие и хуманитарна помощ.
Делегация на Парламента наблюдава президентските избори в Монголия
през 2017 г. и парламентарните избори през 2016 г. и отбеляза,
че страната развива стабилна демокрация. Парламентът обаче не наблюдава
парламентарните избори през юни 2020 г. поради пандемията от COVID-19, нито
президентските избори през юни 2021 г.
Петнадесетото междупарламентарно заседание ЕС—Монголия се състоя
през юни 2022 г. в Брюксел.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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