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STŘEDNÍ ASIE

Evropská unie uznává strategický význam regionu Střední Asie, který spojuje
asijský kontinent s Evropou. V roce 2019 Evropská unie aktualizovala svou strategii
pro Střední Asii, která se nyní zaměřuje na odolnost (např. v oblasti lidských
práv, bezpečnosti hranic a životního prostředí), prosperitu (se silným důrazem na
propojení) a regionální spolupráci. Evropský parlament zdůrazňuje význam lidských
práv, řádné správy věcí veřejných a sociálního rozvoje v regionu a vyzdvihuje úlohu
parlamentní diplomacie. Výrazně podporuje demokracii a právní stát prostřednictvím
konkrétních iniciativ, jako je demokratizace ve Střední Asii. Tento region se
také dostal do centra úvah o bezpečnosti a stabilitě poté, co se v srpnu 2021
v Afghánistánu opět dostalo k moci hnutí Tálibán. Zatímco Tádžikistán vyjádřil
k nástupu Tálibánu výhrady, Turkmenistán a Uzbekistán s ním zahájily spolupráci.
V lednu 2022 vypukly v Kazachstánu nepokoje (skončily zásahem ruských jednotek
vyslaných Organizací Smlouvy o kolektivní bezpečnosti) a současné střety mezi
Tádžikistánem a Kyrgyzstánem jsou dokladem toho, že v tomto regionu pod
ruským vlivem panuje velké riziko nestability. Po ruské invazi na Ukrajinu, kde se
soustřeďuje značná část ruské armády, však ruský vliv ve Střední Asii slábne. Rusko
přesto zůstává v regionu hlavním garantem bezpečnosti, má své základny v pěti
středoasijských státech, kontroluje dvě třetiny vývozu zbraní a podporuje místní
vlády.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Hlava V Smlouvy o Evropské unii (SEU): „vnější činnost“.

— Články 206–207 (obchod) a články 216–219 (mezinárodní dohody) Smlouvy
o fungování Evropské unie (SFEU).

— Dohody o partnerství a spolupráci týkající se dvoustranných vztahů, s výjimkou
Turkmenistánu, pro nějž platí prozatímní obchodní dohoda. Nová posílená
dohoda o partnerství a spolupráci s Kazachstánem vstoupila plně v platnost dne
1. března 2020. Posílená dohoda o partnerství a spolupráci s Kyrgyzstánem
byla parafována v červenci 2019 a v současné době se jedná o dohodě
s Uzbekistánem. O uzavření posílené dohody o partnerství a spolupráci projevil
zájem také Tádžikistán.

ZEMĚ STŘEDNÍ ASIE A VZTAHY MEZI EU A STŘEDNÍ ASIÍ

Po dlouhou dobu byly vzájemné vztahy středoasijských zemí poměrně špatné kvůli
četným sporům o hranice a zdroje. Situace se však zlepšila poté, co se v roce 2016
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změnilo uzbecké vedení, a vznikly tak nové příležitosti pro regionální spolupráci.
V Astaně se v březnu 2018 uskutečnil summit vedoucích představitelů středoasijských
zemí (první od 90. let 20. století), který byl zaměřen na regionální spolupráci,
a druhý summit se konal v listopadu 2019 v Taškentu. Pozornost je také věnována
obnovitelným zdrojům energie, které mají obrovský potenciál pro regionální spolupráci
a investice. V roce 2020 zaznamenala regionální ekonomika prudký pokles v důsledku
koronavirové pandemie. V následujícím roce dosahoval růst 3,9 %, avšak současný
výhled je nejistý kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu, globální inflaci a růstu cen komodit.
Všechny středoasijské země provádějí mnohostranně zaměřenou zahraniční politiku
a usilují zejména o rovnováhu ve vztazích s Ruskem, Čínou, EU a USA. Důležité
jsou také vztahy s Tureckem a Íránem. Turkmenistán je okolnímu světu z velké části
uzavřen, jeho „trvalou neutralitu“ dokonce uznává OSN. Za zmínku stojí obchod EU
s Kazachstánem, zejména v oblasti nerostných surovin; jeho objem narůstá také
s Uzbekistánem, zejména poté, co byl přijat protokol o textilu mezi EU a Uzbekistánem,
který Parlament schválil v roce 2016. EU rovněž přivítala přistoupení Kyrgyzstánu,
Tádžikistánu a Kazachstánu ke Světové obchodní organizaci (WTO). Kazachstán
a Kyrgyzstán jsou členy Euroasijské hospodářské unie.
V roce 2016 Parlament podpořil strategii EU pro Střední Asii, ale současně vyslovil
požadavek, aby strategie byla konkrétnější. Rada strategii schválila v červnu 2019.
Rozsah vztahů EU souvisí s připraveností jednotlivých středoasijských zemí provádět
reformy a posilovat demokracii, lidská práva, právní stát a nezávislost soudnictví, stejně
jako modernizovat a diverzifikovat hospodářství, mimo jiné podporou soukromého
sektoru a zejména malých a středních podniků v rámci volného tržního hospodářství.
Význam regionálního přístupu a regionální spolupráce byl také zdůrazněn na
ministerském zasedání EU–Střední Asie. Sedmnácté zasedání ministrů se uskutečnilo
v listopadu 2021 a jeho náplní bylo jednání o ekologické a udržitelné obnově po
pandemii a o rozvoji spolupráce s cílem vyřešit některé z problémů způsobených
aktuálním vývojem v Afghánistánu.
Parlamentní činnosti ve vztahu ke Střední Asii převážně probíhají prostřednictvím
Výboru pro zahraniční věci (AFET), Výboru pro mezinárodní obchod (INTA), podvýboru
pro bezpečnost a obranu (SEDE), podvýboru pro lidská práva (DROI), delegace
pro vztahy se Střední Asií (D-CAS), výborů pro parlamentní spolupráci a delegaci
pro vztahy s Afghánistánem (D-AF). Výbory pro parlamentní spolupráci se scházejí
s většinou středoasijských zemí každý rok. Poslanci EP dohlížejí na provádění dohod
a zaměřují se na otázky lidských práv, politickou situaci, hospodářskou a rozvojovou
spolupráci a volební postupy.
Od roku 2013 pravidelně probíhá mezi EU a středoasijskými zeměmi dialog na vysoké
úrovni, věnovaný politickým a bezpečnostním otázkám, které se dotýkají obou stran.
Tento dialog vyvolal diskuse o prioritách strategie EU pro Střední Asii a o podpoře
propojení mezi EU a Asií.
Poté, co byla v červenci 2019 zahájena činnost delegace v Turkmenistánu, má EU své
delegace ve všech středoasijských zemích. Delegace EU v Mongolsku zahájila svou
činnost v roce 2017.
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V roce 2020 činila hodnota vzájemného obchodu se zbožím 22,3 miliardy EUR, přičemž
4,1 miliardy EUR tvořil obchodní přebytek ve prospěch Střední Asie. Středoasijské
země obdržely na období 2014–2020 finanční prostředky ve výši 1,02 miliardy EUR
z nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI), který zahrnoval dvoustrannou pomoc
i regionální programy (360 milionů EUR). Podpora se soustředila na oblast vzdělávání,
regionální bezpečnosti, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a na sociálně-
ekonomický rozvoj. Kazachstán a Turkmenistán již nesplňují podmínky pro to, aby
se mohly účastnit bilaterálních částí nástroje, získaly totiž status země s vyššími
středními příjmy. Stále však mají přístup k regionálním programům. Evropský nástroj
pro demokracii a lidská práva (EIDHR) funguje ve všech středoasijských zemích
s výjimkou Turkmenistánu, kde je organizací občanské společnosti příliš málo,
jsou špatně organizovány a příliš přísně kontrolovány. Novým klíčovým unijním
programem pro financování výzkumu a inovací je Horizont Evropa s rozpočtem ve
výši 95,5 miliardy EUR, který je k dispozici po celém světě po celé sedmileté období
víceletého orientačního programu (2021–2027).
EU nyní aktualizuje starší dohody o partnerství a spolupráci s partnery ve Střední Asii.
Desáté zasedání pracovní skupiny EU–Střední Asie pro životní prostředí a změnu
klimatu (WGECC) se konalo ve dnech 4. a 5. října 2021. Fórum občanské společnosti
EU–Střední Asie se konalo v Almaty dne 6. října 2021 a zaměřilo se na téma „Budování
lepší budoucnosti: účast na udržitelném zotavení se z pandemie COVID-19“.
Po převzetí moci Tálibánem v Afghánistánu v srpnu 2021 se situace v této zemi stala
nejen celosvětovým problémem, ale také hlavním zdrojem obav vlád středoasijských
zemí. Celý středoasijský region se stal klíčovou oblastí pro potírání náboženského
extremismu a teroristických sítí, stejně jako obchodu s drogami v rámci jeho
hranic. Jednotlivé středoasijské republiky (a zejména Tádžikistán) se nadále zdráhají
s Tálibánem jakkoli spolupracovat, a to navzdory tomu, že Tálibán podle všeho zahájil
diplomatickou ofenzívu zaměřenou na uklidnění středoasijských sousedů své země.
V důsledku humanitární krize v Afghánistánu míří do Střední Asie velké množství
uprchlíků, kteří jsou potenciálními příjemci dodatečné podpory EU z bilaterálních
a regionálních programů v rámci víceletého orientačního programu 2021–2027.
A. Kazachstán
Parlament vyslovil svůj souhlas s posílenou dohodou o partnerství a spolupráci
s Kazachstánem v roce 2017, přičemž poukázal zejména na význam zásady „více za
více“ pro podporu politických a sociálně-ekonomických reforem.
Bývalý prezident Nursultan Nazarbajev odstoupil v březnu 2019 po třech desetiletích,
které strávil v této funkce. Jako „nejvyšší vůdce“ a „otec národa“ si však udržel
podstatný vliv a formální pravomoci i za vlády nového prezidenta Tokajeva – zastával
mj. funkci předsedy Národní bezpečnostní rady. V lednu 2021 se v Kazachstánu konaly
parlamentní volby, při nichž bylo voleno 107 členů dolní komory parlamentu (Madžlisu).
Vládnoucí strana Nur-Otan si udržela většinu, zatímco opoziční Celonárodní sociálně-
demokratická strana (OSDP) volby bojkotovala s odkazem na podvody, kterých se
podle ní dopouštěla politická elita.
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V lednu 2022 přijal Parlament usnesení o situaci v Kazachstánu. Reagoval v něm
na protesty, které v zemi vypukly po nečekanému zdražení kapalného zemního
plynu, jehož cenu určuje kazašská vláda. Protesty zesílily poté, co organizované
skupiny neznámých ozbrojenců vyprovokovaly násilné střety. Prezident Tokajev
vyhlásil nouzový stav. Organizace Smlouvy o kolektivní obraně, regionální vojenská
aliance pod vedením Ruska, vyslala na Tokajevovu žádost do Kazachstánu vojáky
(„mírotvorné jednotky“) z Ruska, Běloruska, Tádžikistánu, Arménie a Kyrgyzstánu.
Prezident Tokajev využil krizi k tomu, aby svalil veškerou odpovědnost na předchozí
vládu, upevnil svou moc a ukončil rozdělení moci, k němuž ho donutil Nazarbajev.
Tokajev se tak stal předsedou Bezpečnostní rady a jmenoval nového premiéra. Důležití
členové Nazarbajevovy rodiny přišli o svůj vliv. V září 2022 přijal kazašský parlament
rozhodnutí o přejmenování hlavního města Nur-Sultanu na Astanu, což byl další v sérii
kroků, které měly bývalou sovětskou republiku vzdálit od jejího prvního prezidenta
Nursultana Nazarbajeva.
Dne 11. ledna 2022 ohlásil prezident Tokajev balíček rozsáhlých reforem. Kazachstán
v minulosti zaznamenal vysoký ekonomický růst a v roce 2006 se stal zemí s vyššími
středními příjmy. Tento hospodářský pokrok byl ohrožen silným dopadem pandemie
COVID-19 a rostoucí politickou a hospodářskou závislostí na Číně. V dubnu 2021
Kazachstán oznámil, že vyvinul svou vlastní vakcínu proti COVID-19 s názvem
QazVac. Provedl také přípravy na zvýšení její výroby, aby tuto očkovací látku zpřístupnil
všem občanům. Očekává se, že v roce 2022 se růst HDP zpomalí v důsledku ruského
vpádu na Ukrajinu. V roce 2022 si budeme rovněž připomínat třicáté výročí navázání
diplomatických vztahů mezi Kazachstánem a Čínou; občané Kazachstánu nicméně
nedávno protestovali proti rostoucímu vlivu Číny a její hospodářské moci.
V lednu 2021 Kazachstán zrušil trest smrti poté, co ratifikoval Druhý opční protokol
k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech přijatý v rámci OSN (stal se
tak jeho 88. signatářem). Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) vydala prohlášení,
ve kterém tento krok ocenila. V roce 2020 se Kazachstán připojil k Mezinárodnímu
paktu OSN o občanských a politických právech, tedy mnohostranné dohodě, která je
součástí Mezinárodní listiny lidských práv.
Dne 5. června 2022 se v Kazachstánu konalo ústavní referendum o rozsáhlých
změnách v institucionálním rámci dělby moci. Mimo jiné měla být omezena moc
prezidenta a posílena úloha parlamentu. Účast byla podle oficiálních údajů vysoká
(68 %) a 77,1 % z odevzdaných hlasů bylo ve prospěch reformy.
V červnu 2022 se konalo 19. zasedání Rady pro spolupráci EU–Kazachstán,
na němž se hodnotil pokrok při provádění dohody o partnerství a spolupráci.
Evropská unie na tomto zasedání ocenila vysokou úroveň ekonomických vztahů
mezi EU a Kazachstánem. EU je hlavním obchodním partnerem Kazachstánu
a jeho největším zahraničním investorem a Kazachstán je pro EU i nadále
nejdůležitějším obchodním partnerem ve Střední Asii. V roce 2021 činila obchodní
bilance 12 miliard EUR ve prospěch Kazachstánu. EU rovněž uvítala úspěšnou
spolupráci v rámci podnikatelské platformy EU–Kazachstán na vysoké úrovni, která
zahájila činnost v roce 2019, a zejména konstruktivní přístup Kazachstánu při reakci
na obtíže, s nimiž se setkávají investoři z EU.
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Od roku 2005 nevyslal Parlament do Kazachstánu volební pozorovatele.
Pozorovatelské mise však vysílal do této země Úřad pro demokratické instituce
a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR).
Pozorovatelé konstatovali, že parlamentní volby v lednu 2021 byly zatíženy nedostatky
– patří mezi ně mimo jiné neexistence skutečné opozice vůči straně Nur-Otan
a nedodržování doporučení OBSE/ODIHR týkající se základních svobod, nestrannosti
volebních orgánů a práva být volen. Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) rovněž
upozornila, že ačkoli Kazachstán provedl významné politické reformy, při volbách
nebyla využita příležitost skutečně tyto reformy uplatnit.
Parlament přijal dne 11. února 2021 usnesení o situaci v oblasti lidských práv
v Kazachstánu. Vyzval v něm k dodržování právního rámce pro konání voleb,
zdůraznil doporučení OBSE vyzývající k zaručení základních svobod, ukončení
svévolného zadržování aktivistů hájících lidská práva a členů opozičních politických
hnutí a k zajištění dodržování práv LGBTI komunity a bezpečnosti Kazachů a etnických
menšinových skupin. Kromě toho vyzval k případným individuálním sankcím vůči
kazašským úředníkům, kteří jsou přímo odpovědní za porušování lidských práv.
B. Kyrgyzstán
Dohoda o partnerství a spolupráci s Kyrgyzstánem byla podepsána v červenci 2019.
EU je jedním z hlavních podporovatelů udržitelného rozvoje a reforem v této
zemi. Mezi lety 2014 až 2020 vyčlenila 174 milionů EUR na rozvojovou pomoc
poskytovanou prostřednictvím grantů, které byly zaměřeny na tři hlavní oblasti
a podpůrná opatření: právní stát, integrovaný rozvoj venkova a vzdělávání. EU
také podporuje demokratickou transformaci a demokratické volby prostřednictvím
programu rozvoje právního státu a na podporu stabilizace a demokratizace vyčlenila
20 milionů EUR. Víceletý orientační program 2021–2027 je reakcí na kyrgyzskou
strategii národního rozvoje, podle které se má Kyrgyzstán do roku 2040 stát silnou,
soběstačnou a prosperující zemí.
OBSE/ODIHR pravidelně vysílá pozorovatele k parlamentním a prezidentským volbám.
Poslední parlamentní volby, které se v Kyrgyzstánu konaly v říjnu 2020, byly
prohlášeny za neplatné po masových protestech proti nesrovnalostem a kupování
hlasů. Kyrgyzský prezident Soronbaj Žeenbekov v říjnu 2020 odstoupil a v lednu 2021
se konaly volby, v nichž byl šestým prezidentem Kyrgyzstánu zvolen Sagyr Žaparov. EU
konstatovala nízkou volební účast, nerovné podmínky pro kandidáty, porušení týkající
se postupů v rámci kampaní a zneužívání administrativních zdrojů, o němž referoval
OBSE/ODIHR. EU rovněž vyzvala prezidenta, aby přislíbil, že bude všeobecně
dodržovat základní svobody a lidská práva, a důrazně vyzvala k dodržování ústavy
a řádnému konání parlamentních voleb ve spolupráci s OBSE/ODIHR. Parlamentní
volby proběhly v listopadu 2021. Zemi navštívila delegace Evropského parlamentu pro
vztahy se Střední Asií (D-CAS).
V referendu dne 11. dubna 2021 byla schválena nová ústava, která snížila počet křesel
v parlamentu o 25 % na 90. Současně dala prezidentovi pravomoc jmenovat soudce
a velitele represivních složek a umožnila prezidentovi ucházet o znovuzvolení (dosud
byl povolen pouze jeden mandát). V dubnu 2021 vydala Evropská unie k ústavní
reformě v Kyrgyzstánu prohlášení, v němž kritizovala, že před reformou neproběhl
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inkluzivní dialog za účasti občanské společnosti. Unie však vyjádřila odhodlání i nadále
podporovat pokrok v reformním programu.
V červnu 2021 dorazil do Kyrgyzské republiky zvláštní zástupce EU pro Střední Asii
Peter Burian. Zúčastnil dvoustranných setkání s prezidentem Žaparovem a dalšími
představiteli. Společně jednali o možnostech dvoustranné spolupráce, o situaci
v otázkách lidských práv a o provádění strategie EU pro Střední Asii.
Na 18. zasedání Rady pro spolupráci EU–Kyrgyzstán dne 4. června 2021 se
jednalo o posílení právního státu, pokroku v oblasti reformy justice a volebních
postupů, řádné správě věcí veřejných, spolupráci s občanskou společností a lidských
právech. Dne 6. září 2021 se v Bruselu konal 11. každoroční dialog o lidských
právech mezi EU a Kyrgyzskou republikou. EU vyjádřila znepokojení nad omezeními
v souvislosti s koronavirovou pandemií, která vedou k nárůstu genderově podmíněného
násilí, a kritizovala rovněž omezování nezávislých sdělovacích prostředků a některé
kontroverzní legislativní iniciativy. Kyrgyzstán uspořádal dne 5. listopadu 2021
v Biškeku první hospodářské fórum EU–Střední Asie.
V roce 2015 vyjádřil Parlament v souvislosti s Kyrgyzstánem znepokojení nad
návrhy zákonů o „propagaci LGTBI“. V lednu 2019 vydal doporučení pro jednání
o nové dvoustranné dohodě. V návaznosti na střety na hranici mezi Kyrgyzstánem
a Tádžikistánem z dubna 2021 předseda výboru AFET David McAllister a předseda
delegace DCAS Fulvio Martusciello dne 3. května 2021 vydali prohlášení, v němž vítají
příměří a vyzývají obě strany k tomu, aby namísto vojenských střetů vedly diplomatická
jednání. Příměří není dodržováno a v konfliktu mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem již
zahynuly a byly zraněny stovky lidí a tisíce lidí muselo uprchnout ze svých domovů.
V září 2022 se konflikt dále přiostřil.
Parlament je stavem lidských práv v Kyrgyzstánu velmi znepokojen. V červenci 2020
bylo nejprve zastaveno a poté znovu zahájeno vyšetřování příčin úmrtí lidskoprávního
aktivisty Azimjona Askarova ve vazbě. Několik zahraničních lidskprávních aktivistů
a dopisovatelů zahraničních médií má stále zakázán vstup do země. Nadále je velmi
rozšířeno domácí násilí.
C. Uzbekistán
Uzbekistán se v dubnu 2021 připojil ke zvláštnímu pobídkovému režimu EU pro
udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+). Stal se devátou zvýhodněnou
zemí. Tím, že Uzbekistán vstoupil do tohoto režimu, získá dodatečné hospodářské
výhody v důsledku zrušení cel u dvou třetin celních položek, na něž se vztahuje GSP
+. Nástroj je vzpruhou pro vývoz a schopnost země přitáhnout zahraniční investice.
Předpokládá se však, že Uzbekistán provede 27 hlavních mezinárodních úmluv
o řádné správě věcí veřejných, lidských a pracovních právech a ochraně životního
prostředí a klimatu.
Ve svém doporučení z března 2019 týkajícím se nové komplexní dohody mezi
EU a Uzbekistánem Parlament požádal, aby mu byl umožněn řádný přezkum
vyjednávacího procesu.
Dne 6. července 2022 parafovaly EU a Uzbekistán novou dohodu o posíleném
partnerství a spolupráci, která poskytne moderní rámec pro výrazné posílení partnerství
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mezi EU a touto zemí. EU a Uzbekistán také uspořádaly 18. výroční zasedání
Výboru pro spolupráci. Obě strany zhodnotily vývoj svých dvoustranných vztahů
v uplynulém roce a své vyhlídky na nadcházející rok. EU ovšem při jednání upozornila
na nedávné násilné události v Karakalpakstánu a vyzvala k co nejrychlejšímu
nezávislému vyšetření okolností souvisejících s protesty. Zdůraznila, že právo na
nenásilné demonstrace je nutné zabezpečit.
Výroční zasedání Výboru pro spolupráci bylo příležitostí k projednání obchodních
a hospodářských vztahů, včetně členství Uzbekistánu v systému GSP+ EU. Diskuse
se týkala rovněž dalších témat: technické spolupráce, unijní podpory na rozvojovou
strategii Uzbekistánu, spolupráce v odvětví energetiky s důrazem na udržitelnost
a ekologickou transformaci, lidským právům a základním svobodám (zejména
s ohledem na ústavní reformu a reformu trestního zákoníku) a regionální situaci
ve Střední Asii, mimo jiné v Afghánistánu. Obě strany hovořily také o nadcházející
konferencí o udržitelné konektivitě mezi EU a Střední Asií, která se bude konat
v listopadu 2022 v Samarkandu.
Od roku 2016, kdy nastoupil do funkce prezident Šavkat Mirzijojev, rychle probíhají
rozsáhlé demokratické změny, včetně několika ambiciózních reforem a vnitřních změn,
jako je propuštění řady politických vězňů. Tyto změny odrážejí určitý pozitivní vývoj
v zemi. Jejich základem je národní rozvojová strategie Uzbekistánu na období 2017–
2021.
V únoru 2021 podepsat uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev zákon o přesunutí
prezidentských voleb na říjen 2021. OBSE/ODIHR zopakoval svá doporučení týkající
se financování politických stran, rychlejšího sčítání hlasů a snížení státních prostředků
na volební kampaně. V období před volbami v říjnu 2021 vyvstaly obavy, že nebude
existovat skutečná opozice. Uzbecké státní orgány totiž zamítly registraci nové strany
Haqiqat va Taraqqiyo (Sociálně demokratická strana práva a rozvoje) s odůvodnění,
že část podpisů, které sesbíral opoziční politik Khidirnazar Allakulov, bylo neplatných.
V květnu 2021 odsoudil uzbecký soud bloggera Otabeka Sattorije k šesti letům vězení
na základě obvinění z pomluvy a vydírání. Sattorijova videa často kritizovala vysoké
státní činitele v okresu Termiz a upozorňovala na případy korupce. Skupiny zaměřené
na ochranu práv a novinářů označily rozsudek za pokus vedení země o zastrašení tisku
před volbami.
Uzbekistán nedávno začal spolupracovat s Tálibánem. V říjnu 2021 se uzbecký
místopředseda vlády setkal s delegáty Tálibánu v uzbeckém pohraničním městě
Termez, aby jednali o obchodních otázkách a hospodářské spolupráci, bezpečnosti
hranic a spolupráci v oblasti energetiky, dopravy a mezinárodní nákladní přepravy.
Jednání se týkala i projektu železniční trati spojující Termez s pákistánským městem
Péšavár přes afghánská města Mazár a Kábul.
V prosinci 2016 Parlament schválil protokol o textilu mezi EU a Uzbekistánem poté,
co se Uzbekistán v úzké spolupráci s Mezinárodní organizací práce (MOP) zavázal,
že vymýtí využívání dětské práce při každoroční sklizni bavlny. V březnu 2019 vydal
doporučení pro jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci.
Parlament byl poprvé přizván k pozorování parlamentních voleb v Uzbekistánu
v prosinci 2019, avšak tyto volby monitoroval pouze OBSE/ODIHR. Parlament
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pozorovatele nevyslal, protože podle jeho názoru volby nebyly svobodné ani
spravedlivé, a poukázal na skutečnost, že poslanci uzbeckého parlamentu pocházeli
pouze z prorežimních stran.
Parlament však přijal pozvání k pozorování prezidentských voleb dne 24. října 2021,
přestože pět kandidátů schválených a registrovaných ústřední volební komisí bylo
údajně provládních, zatímco dvěma důvěryhodným opozičním kandidátům Liberální
demokratické strany a Sociálně demokratické strany pravdy a pokroku byla registrace
zamítnuta.
Za prezidenta Mirzijajeva se prohloubily vztahy mezi Uzbekistánem a Ruskem. Obě
země podepsaly dohodu o rozšíření vojensko-technické spolupráce se závazkem
společně organizovat výběrová řízení na vojenské zboží, vojenské vybavení, výzkum
a pomoc a obnovovat zastaralé zbraně. Rusko je jedním z největších obchodních
partnerů Uzbekistánu a ruští investoři se zajímají zejména o odvětví ropy a zemního
plynu v Uzbekistánu. Ruský Gazprom spolupracuje se společností Uzbekneftegaz při
těžbě plynu na uzbeckých plynových polích a rovněž nakupuje uzbecký plyn. Dne
15. září 2022 se v uzbeckém Samarkandu konalo dvoustranné setkání čínského
prezidenta Si Ťin-pchinga s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.
D. Turkmenistán
Turkmenistán je i nadále nesvobodnou zemí pod autoritativní vládou prezidenta
Berdymuhamedova. Vývoj v poslední době ukázal, že na cestě k demokracii nebylo
dosaženo žádného pokroku a nezlepšil se ani stav lidských práv. Turkmenistán
v roce 2021 zavedl některé ústavní reformy, včetně zřízení horní komory parlamentu.
Úloha turkmenského parlamentu je však stále velmi omezená.
EU má formální vztahy s Turkmenistánem od roku 1997 a v roce 1998 byla
podepsána dohoda o partnerství a spolupráci. Ačkoli od roku 2004 již dohodu
o partnerství a spolupráci ratifikovaly všechny členské státy EU a Turkmenistán,
zbývá ještě ratifikace Evropským parlamentem. Parlament opakovaně odmítl udělit
souhlas s ratifikací z důvodu nedostatečných výsledků Turkmenistánu v oblasti lidských
práv a základních svobod. Dvoustranné vztahy mezi EU a Turkmenistánem se proto
v současné době řídí prozatímní dohodou o obchodu z roku 2010.
Kromě regionálních rámců mezi EU a Střední Asií vedou EU a Turkmenistán
každoroční dvoustranné dialogy: dialog o lidských právech mezi EU a Turkmenistánem
a smíšený výbor EU-Turkmenistán. V říjnu 2021 se konalo 20. zasedání smíšeného
výboru s cílem dále rozvíjet partnerství a spolupráci, zejména v oblasti hospodářského
rozvoje, obchodu a investic, a rozvíjet společné projekty v oblasti životního prostředí,
zemědělství, vzdělávání a ochrany zdraví.
EU opětovně potvrdila, že právní stát a respektování lidských práv jsou základními
prvky vztahů mezi EU a Turkmenistánem.
Dne 6. července 2021 se uskutečnil 13. každoroční dialog o lidských právech
mezi EU a Turkmenistánem. Jednání se soustředila na plnění mezinárodněprávních
závazků Turkmenistánu, zejména pokud jde o dodržování lidských práv, a dále na
socioekonomické otázky a spolupráci na mnohostranných platformách. Parlament
setrvale vyjadřuje znepokojení nad slabými výsledky v oblasti dodržování lidských práv
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v Turkmenistánu, a proto zablokoval vstup dohody o partnerství a spolupráci v platnost.
V březnu 2019 sdělil, co je třeba učinit, aby mohl zvážit udělení souhlasu. Parlament
nebyl nikdy přizván ke sledování voleb v Turkmenistánu. V prosinci 2022 se má konat
šesté meziparlamentní setkání EU–Turkmenistán.
Po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022 se členské státy EU snaží
navýšit zdroje zemního plynu Turkmenistánu s cílem zajistit svou energetickou
bezpečnost. Turkmenistán a EU proto v současné době pracují na dohodě o plynu.
Turkmenistán totiž potřebuje diverzifikovat svůj vývoz, zatímco EU diverzifikuje dovoz.
V listopadu 2014 podepsal Turkmenistán s Tureckem rámcovou dohodu o dodávkách
plynu transanatolským plynovodem, do něhož nyní proudí plyn z ázerbájdžánské
oblasti Šach Deniz v Kaspickém moři. V roce 2021 představila společnost Trans
Caspian Resources svůj projekt „Trans-Caspian Interconnector“ – projekt menšího
plynovodu (menšího ve srovnání s transkaspickým plynovodem) z Turkmenistánu do
Ázerbájdžánu. Po dokončení jím bude proudit 10 až 12 miliard krychlových metrů
zemního plynu ročně.
E. Tádžikistán
Spolupráce EU s Tádžikistánem se od nezávislosti země na SSSR v roce 1992 výrazně
rozvinula. Stávajícím právním rámcem pro vztahy mezi EU a Tádžikistánem je dohoda
o partnerství a spolupráci, která byla podepsána v říjnu 2004 a vstoupila v platnost
v lednu 2010. Parlament v roce 2009 souhlasil s uzavřením dohody o partnerství
a spolupráci, vyzval ovšem ke zlepšení situace, pokud jde o lidská práva, korupci,
zdravotnictví a vzdělávání. Dohoda o partnerství a spolupráci přispěla k posílení
dvoustranné spolupráce a zvýšila viditelnost EU v Tádžikistánu, vytvořila platformu
pro politický dialog a usilovala o podporu dvoustranných obchodních a hospodářských
vztahů. Obsahuje rovněž články o spolupráci v oblasti migrace a o boji proti praní
peněz, drogám a terorismu.
Tádžikistán je důležitým partnerem EU, avšak v současné době se potýká s různými
náročnými úkoly – musí se vyrovnávat s dopadem mezinárodních sankcí, zajistit návrat
velkého počtu tádžických migrantů z Ruska po invazi na Ukrajinu, řešit kritickou situaci
v oblasti lidských práv. Současně má velký zájem o přistoupení k preferenčnímu
obchodnímu režimu GSP+. Po převzetí moci Tálibánem v Afghánistánu přijal
Tádžikistán tisíce afghánských uprchlíků. Země je odhodlána bojovat proti šíření
extremismu a radikalismu ve Střední Asii.
Na devátém zasedání Rady pro spolupráci EU–Tádžikistán, které se konalo
v únoru 2021 v rámci dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Tádžikistánem,
se jednalo o možnostech prohloubení vzájemných vztahů. Od té doby byly po vzoru
dalších středoasijských zemí navázány kontakty za účelem zahájení jednání o posílené
dohodě o partnerství a spolupráci. Diskutovalo se zejména o dopadu pandemie, avšak
Unie také vybízela Tádžikistán, aby více usiloval o dodržování základních svobod
a lidských práv. V listopadu 2020 se uskutečnil 12. dialog o lidských právech, na němž
rovněž zazněla kritika situace v oblasti lidských práv.
V březnu 2020 se v Tádžikistánu konaly parlamentní volby. Vládní lidově demokratická
strana vyhrála drtivou většinou hlasů. Prezidentské volby se konaly v říjnu 2021
uprostřed pandemie a v souladu s očekáváním volby snadno vyhrál Emómalí
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Rahmónov (Emómalí-ji Rahmón), což mu zajistilo dalších sedm let ve funkci
prezidenta.
V červnu 2016 přijal Evropský parlament velmi kritické usnesení o situaci vězňů
svědomí v Tádžikistánu, v němž vyjádřil hluboké znepokojení nad zhoršováním situace
v oblasti lidských práv, zvýšeným počtem zatčených a zadržovaných lidskoprávních
aktivistů a politických oponentů včetně jejich rodinných příslušníků a nad restrikcemi
nezávislých sdělovacích prostředků.
Parlament opakovaně vyjádřil znepokojení nad střety na hranici mezi Kyrgyzstánem
a Tádžikistánem a uvítal dohodu o příměří z dubna 2021. V září 2022 však došlo
na hranicích na několika místech k opětovným střetům mezi pohraničními strážemi.
Taková eskalace je hrozbou pro regionální stabilitu.
F. Mongolsko
Strategie EU pro Střední Asii se sice na Mongolsko nevztahuje, nicméně Parlament
je v rámci svých stálých delegací klasifikuje jako součást této oblasti. Mongolsko
sdílí řadu kulturních, historických a hospodářských rysů s bývalými středoasijskými
republikami Sovětského svazu. Během posledních třech desetiletí platilo Mongolsko
za „oázu demokracie“ se stabilním hospodářským růstem. Vývoj po roce 2019 však
vyvolává určité obavy ohledně úpadku demokracie. V roce 2017 vyslovil Parlament
souhlas s dohodou o partnerství a spolupráci.
I navzdory probíhající pandemii COVID-19 se v Mongolsku v červnu 2020 konaly
pravidelné parlamentní volby a prezidentem byl zvolen Uchnaagijn Chürelsüc.
Nedávno novelizovaná ústava vyžaduje, aby prezident nebyl členem politické strany,
a proto v červnu 2021 nahradil Uchnaagijna Chürelsüca ve funkci předsedy Mongolské
lidové strany (MLS) dosavadní mongolský premiér Luvsannamsrai Oyun-Erdene.
MLS v současné době dominuje mongolské politice a dále upevňuje svou pozici.
V mongolském parlamentu má ústavní většinu a může sama rozhodnout o obsazení
funkce prezidenta.
V červnu 2022 se konalo výroční zasedání smíšeného výboru EU–Mongolsko, na němž
bylo potvrzeno partnerství založené na sdílených hodnotách, jako jsou demokracie,
lidská práva, právní stát a dodržování zásad Charty OSN. Mongolsko a EU se shodly
na tom, že je třeba bojovat proti změně klimatu a chránit životní prostředí a plně
podporovat provádění Pařížské dohody. EU ocenila, že Mongolsko patří mezi pět
prioritních zemí, s nimiž EU v současné době zakládá partnerství v oblasti lesnictví,
neboť Mongolsko a EU mají společný zájem na podpoře udržitelného ekologického
rozvoje, což je klíčový cíl víceletého orientačního programu na období 2021–2027. Již
v březnu 2022 se sešla pracovní skupina EU–Mongolsko pro rozvojovou spolupráci,
aby projednala rozvojové a investiční priority a současný víceletý orientační program.
V březnu 2022 také zasedal podvýbor EU-Mongolsko pro obchod a investice. Určil
možné oblasti spolupráce a jednal o zahájení jednání o dohodě o ochraně zeměpisných
označení a příležitostí v oblasti obnovitelné energie a geologie.
EP se ve svých vyjádřeních k Mongolsku zabývá převážně hospodářskými otázkami,
ale věnuje se také rozvojovým a humanitárním potřebám země s ohledem na
extrémní povětrnostní podmínky. Parlament vyslal do Mongolska v roce 2017
pozovatele k prezidentským volbám a v roce 2016 k parlamentním volbám. Pozorvatelé
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0275_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0033_CS.html
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konstatovali, že země si buduje pevnou demokracii. Z důvodu koronavirové pandemie
však Parlament nevyslal pozorovatele k prezidentským volbám v červnu 2020 ani
v červnu 2021.
Poslední meziparlamentní setkání EU–Mongolsko se uskutečnilo v červnu 2022
v Bruselu.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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