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CENTRALASIEN

EU anerkender den strategiske betydning af Centralasien, som forbinder det
enorme asiatiske kontinent med Europa. I 2019 ajourførte EU sin strategi for
Centralasien for at fokusere på modstandsdygtighed (inden for områder som
menneskerettigheder, grænsesikkerhed og miljøet), velstand (med stor vægt på
konnektivitet) og regionalt samarbejde. Europa-Parlamentet betoner vigtigheden af
menneskerettigheder, god regeringsførelse og social udvikling og understreger i
den forbindelse det parlamentariske diplomatis rolle. Parlamentet støtter kraftigt
demokratiet og retsstatsprincippet med konkrete initiativer såsom demokratisering
i Centralasien. I lyset af Talebans magtovertagelse i Afghanistan i august 2021
er Centralasien blevet afgørende for sikkerhed og stabilitet. Mens Tadsjikistan har
udtrykt forbehold, har Turkmenistan og Usbekistan for nylig indledt et samarbejde
med Taleban. Optøjerne i Kasakhstan i januar 2022 (som sluttede, efter at CSTO
(Collective Security Treaty Organization) havde sendt russiskledede tropper) og
de aktuelle sammenstød mellem Tadsjikistan og Kirgisistan vidner om risikoen
for for ustabilitet i en region under russisk indflydelse. På baggrund af den
russiske invasion af Ukraine og koncentrationen af tropper ved fronten er Moskvas
indflydelse i Centralasien begyndt at svækkes. Rusland er imidlertid fortsat en
vigtig sikkerhedsleverandør i regionen med faciliteter i tre af de fem centralasiatiske
lande og kontrollerer to tredjedele af våbenimporten, ligesom det støtter regionens
regeringer.

RETSGRUNDLAG

— Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union (TEU): »optræden udadtil«

— Artikel 206-207 (handel) og artikel 216-219 (internationale aftaler) i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA'er), der omfatter bilaterale forbindelser,
med undtagelse af Turkmenistan, som man har indgået en midlertidig
handelsaftale med. Den nye udvidede PSA med Kasakhstan trådte fuldt ud i kraft
den 1. marts 2020. Den udvidede PSA med Kirgisistan blev paraferet i juli 2019, og
der er forhandlinger i gang med Usbekistan. Tadsjikistan har også udtrykt interesse
i en udvidet PSA.
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DE CENTRALASIATISKE LANDE OG FORBINDELSERNE MELLEM
EU OG CENTRALASIEN

Konflikter om grænsedragning og ressourcer betød, at de centralasiatiske lande i
årevis generelt set havde dårlige, indbyrdes relationer. Situationen har ikke desto
mindre ændret sig hurtigt efter regeringsskiftet i Usbekistan i 2016, der åbnede op for
muligheder for regionalt samarbejde. det første topmøde mellem de centralasiatiske
ledere om regionalt samarbejde siden 1990'erne blev afholdt i Astana i marts 2018, og
et andet topmøde fandt sted i november 2019 i Tasjkent. Vedvarende energikilder er et
andet fokusområde i betragtning af det enorme potentiale for regionalt samarbejde og
investeringer. Den regionale økonomi gik stærkt tilbage i 2020 som følge af covid-19-
pandemien og voksede derefter med 3,9% i 2021, medens de nuværende udsigter er
usikre på grund af Ruslands invasion af Ukraine, den globale inflation og stigningen
i råvarepriserne.
Samtlige centralasiatiske lande fører en flersidet udenrigspolitik, hvor de søger at gå
balancegang mellem relationerne til især Rusland, Kina, EU og USA. Forbindelserne
med Tyrkiet og Iran er også vigtige. Turkmenistan har i vid udstrækning været lukket
over for omverdenen, og landets »permanente neutralitet« er sågar blevet anerkendt
af FN. EU's samhandel med Kasakhstan, der primært vedrører mineralressourcer, er
betragtelig, og samhandelen med Usbekistan er i vækst, ikke mindst efter indgåelsen
af tekstilprotokollen mellem EU og Usbekistan, som Parlamentet godkendte i 2016.
EU ser også med tilfredshed på Kirgisistans, Tadsjikistans og Kasakhstans tiltrædelse
af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Kasakhstan og Kirgisistan er medlemmer af
Den Eurasiske Økonomiske Union.
Parlamentet gav i 2016 sin tilslutning til EU's strategi for Centralasien, idet det
opfordrede til, at den blev mere fokuseret. EU-strategien for Centralasien blev godkendt
af Rådet i juni 2019. Rækkevidden af EU's forbindelser hænger sammen med
de enkelte centralasiatiske landes parathed til at gennemføre reformer og styrke
demokratiet, menneskerettighederne, retsstaten og retsvæsenets uafhængighed og til
at modernisere og diversificere økonomien, herunder ved at støtte den private sektor
og navnlig de små og mellemstore virksomheder, i en fri markedsøkonomi.
Betydningen af en regional tilgang og regionalt samarbejde er også blevet understreget
på ministermøderne mellem EU og Centralasien. Det 17. ministermøde mellem EU
og Centralasien fandt sted i november 2021 for at støtte en grøn og bæredygtig
genopretning efter covid-19 og tilskynde til samarbejde om at tackle nogle af de
udfordringer, der er opstået som følge af udviklingen i Afghanistan.
Parlamentets aktiviteter i forhold til Centralasien varetages hovedsagelig af
Udenrigsudvalget (AFET), Udvalget om International Handel (INTA) og Underudvalget
om Sikkerhed og Forsvar (SEDE); Underudvalget om Menneskerettigheder
(DROI), Delegationen for Forbindelserne med Centralasien (D-CAS) og
gennem de parlamentariske samarbejdsudvalg (PCC) og Delegationen for
Forbindelserne med Afghanistan (D-AF), blandt andre organer. De parlamentariske
samarbejdsudvalg med de fleste centralasiatiske lande mødes hvert år.
Europa-Parlamentets medlemmer overvåger gennemførelsen af aftalerne og
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fokuserer på menneskerettighedsspørgsmål, den politiske situation, økonomisk og
udviklingsmæssigt samarbejde og valgprocesser.
Siden 2013 har der regelmæssigt fundet politiske og sikkerhedsmæssige dialoger sted
mellem EU og Centralasien om politiske spørgsmål og sikkerhed på højt plan, der
involverer EU og de centralasiatiske lande. Disse dialoger har ført til drøftelser om
prioriteter for EU-strategien for Centralasien og fremme af forbindelserne mellem EU
og Asien.
Der er EU-delegationer i alle centralasiatiske lande, efter at delegationen i
Turkmenistan blev åbnet i juli 2019. EU-delegationen i Mongoliet blev åbnet i 2017.
I 2020 beløb den gensidige handel med varer sig til 22,3 mia. EUR med et
handelsoverskud på 4,1 mia. EUR i Centralasiens favør. De centralasiatiske lande
modtog i perioden 2014-2020 1,02 mia. EUR fra instrumentet til finansiering af
udviklingssamarbejde (DCI), som omfattede både bilateral bistand og regionale
programmer (360 mio. EUR). Bistanden er rettet mod uddannelse, regional sikkerhed,
bæredygtig forvaltning af naturressourcer og socioøkonomisk udvikling. Kasakhstan og
Turkmenistan er ikke længere berettiget til at deltage i de bilaterale dele af instrumentet,
da de har opnået status som mellemindkomstlande i den øverste halvdel, men de har
fortsat adgang til de regionale programmer. Det europæiske instrument for demokrati
og menneskerettigheder (EIDHR) anvendes i alle centralasiatiske stater undtagen
Turkmenistan, hvor civilsamfundsorganisationerne er for få, for dårligt organiseret og
for strengt kontrolleret. Horisont Europa er EU's nye centrale finansieringsprogram for
forskning og innovation med et budget på 95,5 mia. EUR på verdensplan, der er til
rådighed over syv år under det flerårige vejledende program 2021-2027.
EU har opgraderet de ældre PSA'er med de centralasiatiske partnere.
Det 10. møde i Arbejdsgruppen om Miljø og Klimaændringer mellem EU og
Centralasien fandt sted den 4.-5. oktober 2021. Civilsamfundsforummet mellem
EU og Centralasien blev afholdt i Almaty i Kasakhstan den 6. oktober 2021 og
fokuserede på temaet: »Building a Better Future: Involvement in Sustainable Post-
Covid Recovery« (»Opbygning af en bedre fremtid: Engagement i en bæredygtig
genopretning efter covidkrisen«).
Efter Talebans magtovertagelse i august 2021 er situationen i Afghanistan ikke blot
blevet et globalt spørgsmål, men også den største bekymring hos de centralasiatiske
regeringer. Hele den centralasiatiske region har fået afgørende betydning for kontrollen
med religiøs ekstremisme og terrornetværk samt narkotikahandel inden for dens
grænser. De enkelte centralasiatiske republikker (og navnlig Tadsjikistan) tøver stadig
med at gå ind i et omfattende samarbejde med Taleban, til trods for at Taleban
samtidig synes at have indledt en diplomatisk offensiv med henblik på at berolige
de centralasiatiske naboer. På grund af den humanitære krise i Afghanistan er
Centralasien blevet en destination for et stort antal afghanske flygtninge, som derfor er
potentielle modtagere af yderligere EU-støtte, med bilaterale og regionale programmer
som en del af EU's flerårige vejledende program for 2021-2027.
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A. Kasakhstan
Med hensyn til Kasakhstan gav Parlamentet sin godkendelse af den udvidede PSA i
2017, og understregede betydningen af princippet om »mere for mere« for at stimulere
politiske og socioøkonomiske reformer.
Efter tre årtier ved magten trådte Nazarbajev i i marts 2019 tilbage fra præsidentposten ,
men han bibeholder som »øverste leder« og »Nationens fader« en betydelig indflydelse
og formelle beføjelser under den nye præsident Tokajev, herunder ved at fungere
som formand for det nationale sikkerhedsråd. Kasakhstan afholdt parlamentsvalg i
januar 2021 for at vælge de 107 medlemmer til det nationale parlament, Mazhilis.
Det regerende Nur-Otan-parti beholdt sit flertal, mens oppositionspartiet All-National
Social Democratic Party (OSDP) boykottede valget på grund af påstået svindel fra den
politiske elites side.
Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om situationen i Kasakhstan i januar 2022,
efter at der var brudt demonstrationer ud i landet efter en uventet stigning i priserne
på flydende gas, som ellers havde været fastlåst den kasakhiske regering. Protesterne
eskalerede, efter at voldshandlinger var blevet udløst af ukendte, men veltrænede
og -organiserede bevæbnede personer. Præsident Tokajev gav ordre til at træffe
hasteforanstaltninger og erklærede undtagelsestilstand. På anmodning af præsident
Tokajev besluttede Collective Security Treaty Organization (CSTO), en militær alliance
under Ruslands ledelse, at sende soldater (»fredsbevarende styrker«) til Kasakhstan
fra Rusland, Belarus, Tadsjikistan, Armenien og Kirgisistan.
Præsident Tokajev gav den tidligere regering skylden for krisen, som han benyttede
til at konsolidere sin egen magt og bringe den magtdelingsordning, som han var
blevet påtvunget af Nazarbajev, til ophør. Tokajev overtog posten som formand for
sikkerhedsrådet og udnævnte en ny premierminister. Fremtrædende medlemmer
af Nazarbajevs familie mistede deres indflydelsesrige poster. I september 2022
besluttede Kasakhstans parlament at ændre navnet på nationens hovedstad fra Nur-
Sultan til Astana, det seneste skridt til at lægge afstand mellem landet og den tidligere
sovjetrepubliks første præsident, Nursultan Nazarbajev.
Den 11. januar 2022 bebudede præsident Tokajev en række vigtige reformer.
Kasakhstan har tidligere haft en høj økonomisk vækst og blev mellemindkomstland
i 2006. Den økonomiske fremgang blev truet af de voldsomme konsekvenser af
covid-19-pandemien og landets voksende politiske og økonomiske afhængighed af
Kina. I april 2021 præsenterede Kasakhstan sin egen covid-19-vaccine, QazVac, og
tog skridt til at øge produktiviteten for at stille den til rådighed for alle borgere. BNP-
væksten forventes at falde i 2022 som følge af den russiske invasion af Ukraine. 2022
er endvidere 30-året for oprettelsen af diplomatiske forbindelser mellem Kasakhstan
og Kina, men der har for nylig været demonstrationer i den kasakhiske befolkning mod
Kinas voksende indflydelse og økonomiske magt.
I januar 2021 afskaffede Kasakhstan dødsstraffen efter at have ratificeret FN's
anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske
rettigheder og blev dermed den 88. medunderskriver af konventionen. EU-
Udenrigstjenesten udtrykte påskønnelse af dette skridt i en udtalelse. I 2020
tilsluttede Kasakhstan sig FN's internationale konvention om borgerlige og politiske
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rettigheder, som er en multilateral traktat, der indgår i de internationale grundlæggende
menneskerettighedsinstrumenter.
Den 5. juni 2022 afholdt Kasakhstan en folkeafstemning om forfatningen, som medførte
væsentlige ændringer af den eksisterende institutionelle magtbalance, herunder ved at
reducere præsidentens magt og styrke parlamentets rolle. Den officielle valgdeltagelse
var høj (68 %), og 77,1 % af dem, der stemte, var for ændringerne.
Det 19. møde i Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan fandt sted i juni 2022 for at gennemgå
de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af den udvidede PSA mellem EU og
Kasakhstan. Under mødet udtrykte EU sin påskønnelse af det fremskredne niveau, der
er opnået i de økonomiske forbindelser mellem EU og Kasakhstan. EU er Kasakhstans
største handelspartner og udenlandske investor, og Kasakhstan er fortsat EU's største
handelspartner i Centralasien. I 2021 nåede handelsbalancen op på 12 mia. EUR i
Kasakhstans favør. EU udtrykte også tilfredshed med det vellykkede samarbejde inden
for rammerne af den erhvervsplatform på højt plan mellem EU og Kasakhstan, der blev
lanceret i 2019, og navnlig den konstruktive tilgang, som Kasakhstan har lagt for dagen
med hensyn til at løse de problemer, som EU-investorerne har påpeget.
Parlamentet har ikke haft valgobservatører i Kasakhstan siden 2005. Organisationen
for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Kontoret for Demokratiske Institutioner og
Menneskerettigheder (OSCE/OIDHR), har sendt valgobservatører til Kasakhstan.
OSCE/OIDHR konstaterede mangler ved parlamentsvalget i januar 2021, herunder
manglen på et reelt alternativ til Nur-Otan-partiet og manglende overholdelse af OSCE/
ODIHR's henstillinger vedrørende bl.a. grundlæggende frihedsrettigheder, upartiskhed
i valgadministrationen og valgbarhed. EU-Udenrigstjenesten bemærkede også, at
Kasakhstan på trods af, at landet havde gennemgået vigtige politiske reformer, ved
valget ikke formåede at vise, at de var implementeret effektivt.
I sin beslutning af 11. februar 2021 om den alarmerende menneskerettighedssituation
i Kasakhstan opfordrede Parlamentet til respekt for de retlige rammer for
afholdelse af valg. Parlamentet understregede OSCE's henstillinger om sikring
af grundlæggende frihedsrettigheder, afskaffelse af vilkårlig tilbageholdelse af
menneskerettighedsaktivister og medlemmer af politiske oppositionsbevægelser og
sikring af LGBTI-personers rettigheder og af såvel kasakheres som andre etniske
gruppers sikkerhed. Desuden opfordrede det til indførelse af individuelle sanktioner
over for embedsmænd i Kasakhstan, der er direkte ansvarlige for krænkelser af
menneskerettighederne.
B. Kirgisistan
En udvidet PSA med Kirgisistan blev paraferet i juli 2019. EU er en af de vigtigste
sponsorer for bæredygtig udvikling og reformer i Kirgisistan. Mellem 2014 og 2020
afsatte EU 174 mio. EUR i tilskudsbaseret udviklingsbistand til tre hovedsektorer og
støtteforanstaltninger: retsstatsprincippet, integreret udvikling af landdistrikterne og
uddannelse. Herudover støtter EU også demokratisering og demokratiske valg via et
retsstatsprogram og har afsat 20 mio. EUR til støtte til stabilisering og demokratisering.
Det flerårige vejledende program for 2021-2027 er et svar på Kirgisistans nationale
udviklingsstrategi for 2040, som indeholder en langsigtet køreplan, der skal gøre det til
et stærkt, selvforsynende og velstående land inden 2040.
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OSCE/ODIHR overvåger regelmæssigt parlamentsvalg og præsidentvalg. Det seneste
parlamentsvalg i Kirgisistan, i oktober 2020, blev efterfølgende erklæret ugyldigt efter
masseprotester over uregelmæssigheder og køb af stemmer. Kirgisistans præsident,
Sooronbay Jeenbekov, trådte tilbage i oktober 2020, og landet afholdt præsidentvalg
i januar 2021, hvorefter Sadyr Japarov tiltrådte som Kirgisistans sjette præsident.
EU noterede sig, at der var lav valgdeltagelse, manglende lige vilkår for kandidater,
overtrædelser af kampagneprocedurer og misbrug af administrative ressourcer,
hvilket blev rapporteret af OSCE/OIDHR. EU opfordrede også præsidenten til at
forpligte sig til at overholde de universelle forpligtelser vedrørende grundlæggende
frihedsrettigheder og menneskerettigheder og opfordrede indtrængende til respekt for
forfatningen og parlamentsvalg i samarbejde med OSCE/OIDHR. Parlamentsvalget
fandt sted i november 2021. Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med
Centralasien (D-CAS) besøgte landet.
Ved en folkeafstemning den 11. april 2021 godkendte vælgerne en forfatningsændring,
der reducerede parlamentets størrelse med 25 % til 90 pladser. Det gav også
præsidenten beføjelse til at udnævne dommere og ledere af retshåndhævende organer
og ændrede reglen om, at præsidenten kun kunne sidde i én mandatperiode, således at
vedkommende nu har mulighed for at blive genvalgt til endnu en periode. EU udsendte
en erklæring om forfatningsreformen i Kirgisistan i april 2021, hvor det gav udtryk for
sin beklagelse over manglen på en inklusiv dialog med inddragelse af civilsamfundet.
EU insisterede dog på, at det fortsat ville støtte videreførelsen af reformdagsordenen.
I juni 2021 rejste EU's særlige repræsentant for Centralasien, Peter Burian, til
Den Kirgisiske Republik for at holde bilaterale møder med præsident Japarov og
andre relevante ledere og drøfte bilateralt samarbejde, situationen med hensyn til
menneskerettighedsspørgsmål og udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af
EU-strategien for Centralasien.
På det 18. møde i Samarbejdsrådet EU-Den Kirgisiske Republik den 4. juni
2021 drøftede man en styrkelse af retsstaten, fremskridt inden for retsvæsenet
og valgreformer, god regeringsførelse, samarbejde med civilsamfundet og
menneskerettigheder. Den 11. årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Den
Kirgisiske Republik fandt sted den 6. september 2021 i Bruxelles. EU udtrykte
bekymring over covid-19-restriktionerne, der resulterede i en stigning i kønsbaseret
vold, begrænsninger af uafhængige medier og kontroversielle lovgivningsinitiativer.
Kirgisistan var vært for det første økonomiske forum mellem EU og Centralasien den
5. november 2021 i Bisjkek.
Vedrørende Kirgisistan gav Parlamentet udtryk for sin bekymring over lovforslagene om
»LGBTI-propaganda« i 2015. I januar 2019 fremsatte det henstillinger til forhandlinger
om en ny bilateral aftale. Efter sammenstød ved grænsen mellem Kirgisistan og
Tadsjikistan i april 2021 udsendte formanden for Parlamentets AFET-udvalg, David
McAllister, og D-CAS' formand, Fulvio Martusciello, udsendte en erklæring den 3. maj
2021, hvori han udtrykte tilfredshed med våbenhvilen og opfordrede begge parter til at
afholde diplomatiske drøftelser i stedet for at gribe til våben. Våbenhvilen er ikke blevet
respekteret, og den igangværende grænsekonflikt mellem Kirgisistan og Tadsjikistan
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har medført, at hundredvis af mennesker er blevet dræbt eller såret, og tusindvis er
drevet på flugt. Konflikten intensiveredes yderligere i september 2022.
Parlamentet er dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i Kirgisistan. En
efterforskning af menneskerettighedsforkæmperen Azimjon Askarovs død i juli 2020
blev afsluttet og derefter genåbnet. Flere udenlandske menneskerettighedsaktivister
og udenlandske mediekorrespondenter har fortsat forbud mod at indrejse i Kirgisistan.
Der er fortsat udbredt vold internt i landet.
C. Usbekistan
Usbekistan blev det niende land, der kom til at nyde godt af strategien, da det tilsluttede
sig EU's ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse (GSP+) i april
2021. Ved at tilslutte sig denne ordning opnår Usbekistan yderligere økonomiske
fordele som følge af annulleringen af toldsatser for to tredjedele af de produktgrupper,
der er omfattet af GSP+. Instrumentet styrker landets eksport og dets evne til at
tiltrække udenlandske investeringer. Til gengæld forventes Usbekistan at gennemføre
27 centrale internationale konventioner om god regeringsførelse, menneskerettigheder
og arbejdstagerrettigheder samt miljø- og klimabeskyttelse.
Parlamentet anmodede i sin henstilling af 26. marts 2019 om den nye omfattende aftale
mellem EU og Usbekistan om at få mulighed for at udøve en behørig kontrol med
forhandlingsprocessen.
Den 6. juli 2022 paraferede EU og Usbekistan den nye udvidede PSA, som vil
udgøre en ny, moderne og ambitiøs ramme for intensivering af partnerskabet mellem
EU og Usbekistan. Desuden holdt EU og Usbekistan deres 18. årlige møde i
Samarbejdsudvalget. De to parter gennemgik udviklingen i deres bilaterale forbindelser
i det forløbne år og deres udsigter for det kommende år. EU rejste spørgsmålet
om de nylige voldelige begivenheder i Karakalpakstan og opfordrede til, at der
snarest muligt foretages en uafhængig undersøgelse af omstændighederne omkring
demonstrationerne. EU understregede betydningen af at beskytte retten til fredelig
demonstration.
Det 18. årlige møde i Samarbejdsudvalget gav anledning til at drøfte handelsmæssige
og økonomiske forbindelser, herunder Usbekistans medlemskab af EU's GSP ±
ordning. Drøftelserne omfattede også teknisk samarbejde, EU's støtte til Usbekistans
udviklingsstrategi, samarbejde i energisektoren med vægt på bæredygtighed og den
grønne omstilling, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig
med hensyn til forfatningsreformen og reformen af Usbekistans straffelov, samt den
regionale situation i Centralasien, herunder situationen i Afghanistan. De to parter
så frem til konferencen om bæredygtig konnektivitet mellem EU og Centralasien, der
skulle afholdes i november 2022 i Samarkand, Usbekistan.
Siden den usbekiske præsident Shavkat Mirziyoyev tiltrådte i 2016, har der været
omfattende og hurtige demokratiske forandringer, herunder adskillige ambitiøse
reformer og interne forandringer, såsom løsladelse af en række politiske fanger,
som afspejler en vis positiv udvikling. Grundlaget for disse ændringer blev fastlagt i
Usbekistans nationale udviklingsstrategi for 2017-2021.
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I februar 2021 undertegnede den usbekiske præsident Shavkat Mirzijojev en lov,
der flyttede præsidentvalget til oktober 2021. OSCE/ODIHR gentog sine anbefalinger
vedrørende partifinansiering, fremskyndelse af stemmeoptællingen og nedskæring af
statens ressourcer til valgkampagner. I tiden op til valget i oktober 2021 var der
bekymring for, at der ikke ville være nogen ægte opposition. De usbekiske myndigheder
har afvist at registrere et nyt parti, »Haqiqat va Taraqqiyo« (Det Socialdemokratiske
Parti for Sandhed og Udvikling), med den begrundelse, at mange af de underskrifter,
der var blevet indsamlet af oppositionspolitikeren Khidirnazar Allaqulov, var ugyldige.
I maj 2021 idømte en usbekisk domstol bloggeren Otabek Sattorij 6 års fængsel for
injurier og afpresning. Sattorijs videoer kritiserede ofte topembedsmænd i hans provins,
Termez-provinsen, og fremhævede korruptionssager. Grupper af rettighedsaktivister
og journalistrepræsentanter betegnede dommen som et forsøg fra myndighedernes
side på at skræmme pressen forud for valget.
Usbekistan har for nylig indledt et samarbejde med Taleban. I oktober 2021 mødtes
Usbekistans vicepremierminister med repræsentanter for Taleban i den usbekiske
grænseby Termez for at drøfte handelsspørgsmål og økonomisk samkvem, sikring af
grænsesikkerhed og samarbejde inden for energi, transport og international fragt samt
jernbaneprojektet, der skal forbinde Termez med den pakistanske by Peshawar via
Afghanistans Mazar og Kabul.
Parlamentet godkendte tekstilprotokollen mellem EU og Usbekistan i december 2016,
efter at landet havde afgivet et bindende løfte om i tæt samarbejde med Den
Internationale Arbejdsorganisation at bringe anvendelsen af børnearbejde under den
årlige bomuldshøst til ophør. I marts 2019 fremsatte Parlamentet henstillinger til
forhandlinger om den udvidede PSA.
Parlamentet var blevet indbudt til at observere valget til den lovgivende forsamling
i Usbekistan for første gang i december 2019, men dette valg blev kun observeret
af OSCE/ODIHR. Parlamentet nægtede at udsende valgobservatører med den
begrundelse, at det hverken var frit eller retfærdigt, og påpegede, at medlemmerne af
det usbekiske parlament kun kom fra regimevenlige partier.
Parlamentet accepterede imidlertid opfordringen til at overvåge præsidentvalget den
24. oktober 2021, selv om de fem kandidater, der blev accepteret og registreret af den
centrale valgkommission (CEC), angiveligt var regeringsvenlige, mens to troværdige
oppositionskandidater fra Det Liberale Demokratiske Parti og Det Socialdemokratiske
Parti for Sandhed og Fremskridt var blevet nægtet registrering.
Forbindelserne mellem Usbekistan og Rusland er blevet styrket under præsident
Mirzijojev. De to lande undertegnede en aftale om udvidelse af det militærtekniske
samarbejde med en forpligtelse til i fællesskab at indkøbe militært materiel, militært
udstyr, forskning og bistand og til at udskifte forældede våben. Rusland er en af
Usbekistans største handelspartnere, og russiske investorer er særligt interesserede
i Usbekistans olie- og gassektor. Ruslands Gazprom samarbejder med olie- og
gasproducenten Uzbekneftegaz om gasproduktion i usbekiske gasfelter og køber også
usbekisk gas. Den 15. september 2022 var Usbekistan vært for det bilaterale møde
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mellem den kinesiske præsident Xi Jinping og den russiske præsident Vladimir Putin
i Samarkand.
D. Turkmenistan
Turkmenistan er fortsat et land præget af undertrykkelse under præsident
Berdymukhamedovs autoritære styre. Den seneste udvikling i Kirgisistan viser, at
demokratiet ikke har gjort fremskridt, og at menneskerettighedssituationen ikke
er blevet bedre. I 2021 indførte Turkmenistan nogle forfatningsmæssige reformer,
herunder oprettelsen af et overhus. Det turkmenske parlaments rolle er dog stadig
yderst begrænset.
De første formelle forbindelser mellem EU og Turkmenistan daterer sig til 1997, og
de to parter undertegnede en PSA i 1998. Selv om alle EU's medlemsstater og
Turkmenistan allerede i 2004 havde ratificeret PSA'en, mangler Europa-Parlamentets
ratifikation stadig som den sidste tilbageværende betingelse for at færdiggøre den.
Parlamentet har gentagne gange nægtet at godkende ratificeringen af PSA'en mellem
EU og Turkmenistan på grund af sin dybe bekymring over de kortsigtede benchmarks
for Turkmenistans fremskridt med hensyn til menneskerettigheder og grundlæggende
frihedsrettigheder. De bilaterale forbindelser mellem EU og Turkmenistan er derfor for
tiden reguleret af interimsaftalen om handel fra 2010.
Ud over de regionale rammer for forbindelserne mellem EU og Centralasien fører
EU og Turkmenistan årlige bilaterale dialoger: menneskerettighedsdialogen mellem
EU og Turkmenistan og Det Blandede Udvalg EU-Turkmenistan. Det 20. møde i Det
Blandede Udvalg blev afholdt i oktober 2021 for at videreudvikle partnerskaber og
samarbejde, navnlig om økonomisk udvikling, handel og investeringer, og for at udvikle
fælles projekter inden for miljø, landbrug, uddannelse og sundhedsbeskyttelse.
EU har på ny bekræftet, at retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne
er væsentlige elementer i forbindelserne mellem EU og Turkmenistan.
Den 13. årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Turkmenistan fandt sted den 6.
juli 2021. Drøftelserne drejede sig om Turkmenistans opfyldelse af sine internationale
retlige forpligtelser, navnlig respekten for menneskerettighederne, socioøkonomiske
spørgsmål og samarbejdet om multilaterale platforme. Parlamentet har konsekvent
udtrykt sin bekymring over den foruroligende menneskerettighedssituation i
Turkmenistan og har derfor hidtil blokeret for ikrafttrædelsen af partnerskabs-
og samarbejdsaftalen. I marts 2019 fremsatte det nogle henstillinger, som skulle
adresseres, før det ville overveje at godkende aftalen Parlamentet er aldrig blevet
indbudt til at observere valg i Turkmenistan. Det sjette interparlamentariske møde
mellem EU og Turkmenistan er berammet til december 2022.
Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 forsøger EU-landene at øge
Turkmenistans gasressourcer for at sikre deres energisikkerhed. Som følge heraf
arbejder Turkmenistan og EU i øjeblikket på en gasaftale, da Turkmenistan ønsker
at diversificere sin energieksport, mens EU ønsker at diversificere sin energiimport.
I november 2014 undertegnede Turkmenistan en rammeaftale med Tyrkiet om
levering af gas gennem den transanatolske gasrørledning, som nu modtager gas fra
Aserbajdsjans Shah Deniz-felt i Det Kaspiske Hav. I 2021 fremlagde Trans Caspian
Resources sit projekt for den såkaldte Trans-Caspian Interconnector, der er en mindre
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gasrørledning (sammenlignet med den transkaspiske gasrørledning) fra Turkmenistan
til Aserbajdsjan. Når den er færdiggjort, vil den levere mellem 10 og 12 mia. kubikmeter
naturgas om året.
E. Tadsjikistan
EU's engagement i Tadsjikistan har udviklet sig betydeligt, siden landet opnåede
uafhængighed af Sovjetunionen i 1992. Den nuværende retlige ramme for
forbindelserne mellem EU og Tadsjikistan er PSA'en, der blev undertegnet i oktober
2004 og trådte i kraft i januar 2010. Parlamentet godkendte indgåelsen af PSA'en i
2009, men opfordrede til forbedringer med hensyn til menneskerettigheder, korruption,
sundhed og uddannelse. PSA'en bidrog til at styrke det bilaterale samarbejde og
højnede EU's profil i Tadsjikistan, idet den fastlagde en platform for politisk dialog og
sigtede på at fremme de bilaterale handelsmæssige og økonomiske forbindelser. Den
indeholder også artikler om samarbejde om migration og om bekæmpelse af hvidvask,
narkotika og terrorisme.
Tadsjikistan er en vigtig EU-partner, der i øjeblikket står over for adskillige
udfordringer, såsom virkningen af internationale sanktioner og mange tadsjikiske
migranters tilbagevenden fra Rusland efter sidstnævntes invasion af Ukraine, den
kritiske menneskerettighedssituation og en stærk interesse i at tilslutte sig GSP
+- handelspræferenceordningen. Efter Talebans magtovertagelse i Afghanistan har
Tadsjikistan huset tusindvis af afghanske flygtninge. Landet er fast besluttet på at
bekæmpe udbredelsen af ekstremisme og radikalisme i Centralasien.
På det niende møde i Samarbejdsrådet EU-Tadsjikistan, der blev afholdt i februar
2021 inden for rammerne af PSA'en mellem EU og Tadsjikistan, blev det drøftet,
hvordan forbindelserne kunne opgraderes. Siden da er der indledt kontakter for
at indlede forhandlinger om en udvidet PSA som dem, der er indgået med
andre centralasiatiske lande. Udover drøftelserne om konsekvenserne af covid-19
opfordrede EU også Tadsjikistan til at forbedre sine resultater med hensyn til
grundlæggende frihedsrettigheder og respekt for menneskerettighederne. Den 12.
menneskerettighedsdialog fandt sted i november 2020, hvor der blev udtrykt bekymring
over menneskerettighedskrænkelser.
I marts 2020 blev der afholdt parlamentsvalg i Tadsjikistan. Det regerende
Folkedemokratiske Parti vandt med et overvældende flertal. Præsidentvalget blev
afholdt i oktober 2021 under covid-19-pandemien. Som forventet vandt Emomali
Rakhmonov (Rahmon) valget uden problemer, hvilket sikrede ham yderligere syv år
på præsidentposten.
I juni 2016 vedtog Europa-Parlamentet en meget kritisk beslutning om situationen
for samvittighedsfanger i Tadsjikistan, hvori det gav udtryk for dyb bekymring
over forværringen af menneskerettighederne, det stigende antal frihedsberøvelser
og anholdelser af menneskerettighedsaktivister, politiske modstandere og deres
familiemedlemmer og stærke begrænsninger af uafhængige medier.
Parlamentet har gentagne gange udtrykt bekymring over sammenstødene ved
grænsen mellem Kirgisistan og Tadsjikistan og hilste den våbenhvileaftale, der blev
indgået i april 2021, velkommen. I september 2022 blussede volden imidlertid op
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mellem grænsevagterne forskellige steder ved grænsen. En sådan eskalering er
skadelig for den regionale stabilitet.
F. Mongoliet
Mongoliet, der ganske vist ikke er omfattet af EU's strategi for Centralasien,
klassificeres af Parlamentet som en del af regionen inden for rammerne af dets stående
delegationer. Mongoliet har mange kulturelle, historiske og økonomiske træk tilfældes
med de tidligere sovjetrepublikker i Centralasien. I de sidste tre årtier har Mongoliet skilt
sig ud som en »oase af demokrati« med solid økonomisk vækst, selv om begivenheder
i 2019 har givet anledning til bekymring for en udhuling af demokratiet. Parlamentet
godkendte PSA'en mellem EU og Mongoliet i 2017.
Midt under covid-19-pandemien afholdt Mongoliet alligevel sit ordinære parlamentsvalg
i juni 2020, og Ukhnaa Khürelsükh blev valgt til præsident. Da præsidenten ifølge den
nye, ændrede forfatning ikke må være medlem af et politisk parti, blev Ukhnaa den 25.
juni 2021 erstattet som leder af Det Mongolske Folkeparti af den siddende mongolske
premierminister Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Mongoliets politik domineres i øjeblikket
af konsolideringen af MPP-partiet (Det Mongolske Folkeparti), der har et overvældende
flertal i det mongolske parlament, og præsidentens kontrol.
Det årlige møde i Det Blandede Udvalg EU-Mongoliet blev afholdt i juni 2022, hvor
man på ny bekræftede et partnerskab baseret på fælles værdier såsom demokrati,
menneskerettigheder, retsstatsprincippet og respekt for principperne i FN-pagten.
Mongoliet og EU var enige om behovet for at bekæmpe klimaændringer og beskytte
miljøet og støtte fuld gennemførelse af Parisaftalen. EU lykønskede Mongoliet med
at være blandt de fem prioriterede lande, med hvilke EU i øjeblikket etablerer et
skovpartnerskab, da Mongoliet og EU har en fælles interesse i at fremme bæredygtig
grøn udvikling, som er et centralt mål i det flerårige vejledende program for 2021-2027.
Tidligere mødtes EU-Mongoliets arbejdsgruppe om udviklingssamarbejde i marts 2022
for at drøfte udviklings- og investeringsprioriteter samt det flerårige vejledende program
for 2021-2027. Mødet i Underudvalget om Handel og Investeringer EU-Mongoliet
fandt sted i marts 2022, hvor man identificerede potentielle samarbejdsområder,
indledningen af forhandlinger om en aftale om beskyttelse af geografiske betegnelser
og muligheder inden for vedvarende energi og geologi.
Parlamentets erklæringer om Mongoliet har i det store hele drejet sig om økonomiske
forhold, men også om landets udviklingsmæssige og humanitære behov, der hænger
sammen med de ekstreme vejrforhold. En delegation fra Parlamentet observerede
Mongoliets præsidentvalg i 2017 og parlamentsvalg i 2016 og bemærkede, at landet er
ved at udvikle et solidt demokrati. Parlamentet sendte imidlertid hverken observatører
til parlamentsvalget i juni 2020 på grund af covid-19-pandemien eller til præsidentvalget
i juni 2021.
Det 15. interparlamentariske møde EU-Mongoliet fandt sted i juni 2022 i Bruxelles.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
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