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Κεντρική Ασία

Η ΕΕ αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της Κεντρικής Ασίας, η οποία συνδέει
την τεράστια ασιατική ήπειρο με την Ευρώπη. Το 2019 η ΕΕ επικαιροποίησε
τη στρατηγική της για την Κεντρική Ασία εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα (με
κάλυψη τομέων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια των συνόρων
και το περιβάλλον), την ευημερία (με ιδιαίτερη έμφαση στη συνδεσιμότητα)
και την περιφερειακή συνεργασία. Το Κοινοβούλιο τονίζει τη σημασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της κοινωνικής
ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινοβουλευτική
διπλωματία. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά τη δημοκρατία και το κράτος
δικαίου με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως ο εκδημοκρατισμός στην Κεντρική
Ασία. Υπό το πρίσμα της κατάληψης του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν τον
Αύγουστο του 2021, η Κεντρική Ασία αποκτά ζωτική σημασία για την ασφάλεια και
τη σταθερότητα. Ενώ το Τατζικιστάν έχει εκφράσει επιφυλάξεις, το Τουρκμενιστάν και
το Ουζμπεκιστάν ξεκίνησαν πρόσφατα συνεργασία με τους Ταλιμπάν. Οι ταραχές
που ξέσπασαν τον Ιανουάριο του 2022 στο Καζακστάν (οι οποίες τερματίστηκαν
μετά την αποστολή στρατευμάτων υπό ρωσική ηγεσία από την Οργάνωση του
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) και οι τρέχουσες συγκρούσεις μεταξύ Τατζικιστάν
και Κιργιζίας καταδεικνύουν τον κίνδυνο αστάθειας σε μια περιφέρεια υπό την
επιρροή της Ρωσίας. Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη συγκέντρωση
στρατευμάτων στο μέτωπο, η επιρροή της Μόσχας στην Κεντρική Ασία εξασθενεί.
Ωστόσο, η Ρωσία παραμένει βασικός πάροχος ασφάλειας στην περιοχή, καθώς
διαθέτει εγκαταστάσεις σε τρεις από τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας, και ελέγχει
τα δύο τρίτα των εισαγωγών όπλων και στηρίζει τις κυβερνήσεις της περιοχής.

Νομική βάση

— Τίτλος V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ): «Εξωτερική δράση»·

— Τα άρθρα 206-207 (εμπόριο) και τα άρθρα 216-219 (διεθνείς συμφωνίες) της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

— συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που καλύπτουν τις διμερείς
σχέσεις, με εξαίρεση το Τουρκμενιστάν, για το οποίο ισχύει ενδιάμεση εμπορική
συμφωνία. Η νέα ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το
Καζακστάν τέθηκε πλήρως σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2020. Η ενισχυμένη ΣΕΣΣ
με την Κιργιζία μονογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2019, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται
διαπραγματεύσεις με το Ουζμπεκιστάν. Το ενδιαφέρον του για μια ενισχυμένη
ΣΕΣΣ έχει εκφράσει επίσης το Τατζικιστάν.
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Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας και οι σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας

Για πολλά χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας ήταν σε γενικές
γραμμές κακές, λόγω διαφορών όσον αφορά τα σύνορα και τους πόρους. Παρά ταύτα,
η κατάσταση μεταβλήθηκε ταχέως μετά την αλλαγή ηγεσίας στο Ουζμπεκιστάν το
2016, που δημιούργησε νέες δυνατότητες για περιφερειακή συνεργασία. Τον Μάρτιο
του 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα η πρώτη σύνοδος κορυφής των ηγετών
της Κεντρικής Ασίας για την περιφερειακή συνεργασία από τη δεκαετία του 1990, ενώ
τον Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε δεύτερη σύνοδος κορυφής στην Τασκένδη.
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα ακόμη επίκεντρο της προσοχής,
δεδομένου του τεράστιου δυναμικού περιφερειακής συνεργασίας και επενδύσεων. Το
2020, η περιφερειακή οικονομία σημείωσε σημαντική ύφεση λόγω της πανδημίας
COVID-19, στη συνέχεια, το 2021 σημείωσε ανάπτυξη της τάξεως του 3,9 %, και οι
τρέχουσες προοπτικές είναι αβέβαιες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία,
του παγκόσμιου πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των βασικών προϊόντων.
Όλες οι χώρες της Κεντρικής Ασίας ακολουθούν πολυσχιδή εξωτερική πολιτική, καθώς
επιδιώκουν να εξισορροπήσουν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία, την Κίνα, την
ΕΕ και τις ΗΠΑ ειδικότερα. Οι σχέσεις με την Τουρκία και το Ιράν είναι επίσης
σημαντικές. Το Τουρκμενιστάν είναι σε μεγάλο βαθμό κλειστό στον έξω κόσμο, και
η «μόνιμη ουδετερότητά» του αναγνωρίζεται ακόμη και από τον ΟΗΕ. Η ΕΕ έχει
αξιοσημείωτες συναλλαγές με το Καζακστάν, κυρίως όσον αφορά τους μεταλλευτικούς
πόρους, και αυξανόμενες συναλλαγές με το Ουζμπεκιστάν, ιδίως μετά την έγκριση του
πρωτοκόλλου ΕΕ-Ουζμπεκιστάν για την κλωστοϋφαντουργία, που εγκρίθηκε από το
Κοινοβούλιο το 2016. Η ΕΕ επικροτεί επίσης την ένταξη της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν
και του Καζακστάν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Το Καζακστάν και η
Κιργιζία είναι μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
Το 2016, το Κοινοβούλιο στήριξε τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, ζητώντας
να είναι περισσότερο επικεντρωμένη. Η στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2019. Το πεδίο των σχέσεων της ΕΕ
συνδέεται με την ετοιμότητα των επιμέρους χωρών της Κεντρικής Ασίας να προβούν
σε μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το
κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καθώς και να εκσυγχρονίσουν και
να διαφοροποιήσουν την οικονομία, μεταξύ άλλων στηρίζοντας τον ιδιωτικό τομέα και
ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς.
Η σημασία της περιφερειακής προσέγγισης και της περιφερειακής συνεργασίας
τονίστηκε επίσης στις υπουργικές συνόδους ΕΕ-Κεντρικής Ασίας. Η 17η υπουργική
σύνοδος ΕΕ-Κεντρικής Ασίας πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021 με σκοπό
τη στήριξη μιας πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19 και
την ενθάρρυνση της συνεργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις
προκλήσεις που έχουν προκύψει λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν.
Οι δραστηριότητες του Κοινοβουλίου με την Κεντρική Ασία διεξάγονται κυρίως από
την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
(INTA) και την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE), την Υποεπιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI), την Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κεντρική
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Ασία (D-CAS), καθώς και μέσω των Επιτροπών Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας
(PCC) και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν (D-AF), μεταξύ
άλλων οργάνων. Οι Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας με τις περισσότερες
χώρες της Κεντρικής Ασίας συνεδριάζουν κάθε χρόνο. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επιβλέπουν την εφαρμογή των συμφωνιών και επικεντρώνονται σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πολιτική κατάσταση, στην οικονομική και
αναπτυξιακή συνεργασία και στις εκλογικές διαδικασίες.
Από το 2013 διεξάγονται τακτικά υψηλού επιπέδου πολιτικοί διάλογοι και διάλογοι
για την ασφάλεια μεταξύ της ΕΕ και της Κεντρικής Ασίας σχετικά με πολιτικά θέματα
υψηλού επιπέδου και θέματα ασφάλειας, με τη συμμετοχή της ΕΕ και των χωρών
της Κεντρικής Ασίας. Οι διάλογοι αυτοί οδήγησαν σε συζητήσεις σχετικά με τις
προτεραιότητες στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, καθώς και την προώθηση
της συνδεσιμότητας ΕΕ-Ασίας.
Η ΕΕ έχει αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, αφότου ξεκίνησε να
λειτουργεί η Αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν τον Ιούλιο του 2019. Η Αντιπροσωπεία
της ΕΕ στη Μογγολία άνοιξε το 2017.
Το 2020 οι αμφίδρομες εμπορευματικές συναλλαγές ανήλθαν σε
22,3 δισεκατομμύρια EUR, με εμπορικό πλεόνασμα ύψους 4,1 δισεκατομμυρίων EUR
υπέρ της Κεντρικής Ασίας. Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας έλαβαν χρηματοδότηση
ύψους 1,02 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2020 από τον
μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ), που περιλάμβανε
τόσο προγράμματα διμερούς βοήθειας όσο και περιφερειακά προγράμματα
(360 εκατομμύρια EUR). Η βοήθεια επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση, την περιφερειακή
ασφάλεια, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη. Το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν δεν είναι πλέον επιλέξιμα για τα
διμερή τμήματα του μηχανισμού, δεδομένου ότι απέκτησαν καθεστώς χώρας άνω
μέσου εισοδήματος· ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα περιφερειακά
προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
(ΕΜΔΑΔ) λειτουργεί σε όλα τα κράτη της Κεντρικής Ασίας, εξαιρουμένου του
Τουρκμενιστάν, όπου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ελάχιστες,
καθόλου άρτια οργανωμένες και πολύ αυστηρά ελεγχόμενες. Το πρόγραμμα
«Ορίζων Ευρώπη» είναι το νέο βασικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την
έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό ύψους 95,5 δισεκατομμυρίων EUR
παγκοσμίως διαθέσιμο για περίοδο επτά ετών στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού
προγράμματος για την περίοδο 2021-2027.
Η ΕΕ αναβαθμίζει τις παλαιότερες ΣΕΣΣ με τους εταίρους της στην Κεντρική Ασία.
Η 10η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για το περιβάλλον και
την κλιματική αλλαγή (WGECC) πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2021.
Το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Κεντρικής Ασίας πραγματοποιήθηκε στο
Αλμάτι, στο Καζακστάν, στις 6 Οκτωβρίου 2021, εστιάζοντας στο θέμα «Οικοδόμηση
ενός καλύτερου μέλλοντος: συμμετοχή στη βιώσιμη ανάκαμψη μετά την πανδημία
COVID».
Μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, η
κατάσταση στο Αφγανιστάν έχει καταστεί όχι μόνο παγκόσμιο ζήτημα αλλά και το κύριο
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μέλημα των κυβερνήσεων της Κεντρικής Ασίας. Ολόκληρη η περιοχή της Κεντρικής
Ασίας έχει καταστεί κρίσιμη περιοχή για τον περιορισμό του θρησκευτικού εξτρεμισμού
και των τρομοκρατικών δικτύων, καθώς και για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών
εντός των συνόρων της. Οι επιμέρους δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας (και ιδίως
το Τατζικιστάν) παραμένουν απρόθυμες να επιδιώξουν οποιαδήποτε ουσιαστική
συνεργασία με τους Ταλιμπάν, παρά το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν φαίνεται να έχουν
δρομολογήσει ταυτόχρονη διπλωματική προσέγγιση με στόχο να καθησυχάσουν τους
γείτονες της Κεντρικής Ασίας. Λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν, η
Κεντρική Ασία έχει καταστεί προορισμός μεγάλου αριθμού Αφγανών προσφύγων, οι
οποίοι, κατά συνέπεια, είναι δυνητικοί αποδέκτες πρόσθετης στήριξης της ΕΕ, με διμερή
και περιφερειακά προγράμματα στο πλαίσιο του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος
της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.
Α. Καζακστάν
Όσον αφορά το Καζακστάν, το Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για την ενισχυμένη
ΣΕΣΣ το 2017, τονίζοντας τη σημασία της αρχής των «αναλογικών κερδών» για την
τόνωση των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων.
Ο πρώην Πρόεδρος Nursultan Nazarbayev παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2019, έπειτα
από παραμονή στην εξουσία επί τρεις δεκαετίες, ωστόσο ως «Ανώτατος Ηγέτης» και
«Πατέρας του Έθνους» διατήρησε σημαντική επιρροή και τυπικές εξουσίες υπό τον νέο
πρόεδρο Tokayev, μεταξύ άλλων υπηρετώντας ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας. Το Καζακστάν διεξήγαγε βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2021 για
την ανάδειξη της Κάτω Βουλής Mazhilis, που αποτελείται από 107 έδρες. Το κυβερνών
κόμμα «Nur-Otan» διατήρησε την πλειοψηφία, ενώ το κόμμα της αντιπολίτευσης
«All-National Social Democratic Party» (OSDP) μποϊκοτάρισε τις εκλογές στη βάση
ισχυρισμών για νοθεία από την πολιτική ελίτ.
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στο Καζακστάν τον
Ιανουάριο του 2022, αφού ξέσπασαν εκεί διαμαρτυρίες μετά την αναπάντεχη ραγδαία
αύξηση των τιμών του υγροποιημένου φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου είχε
καθοριστεί από την κυβέρνηση του Καζακστάν. Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν έπειτα
από βίαιες ενέργειες αγνώστων, άρτια εκπαιδευμένων και οργανωμένων ενόπλων. Ο
Πρόεδρος Tokayev διέταξε την επείγουσα λήψη μέτρων και κήρυξε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Σε απάντηση στο αίτημα του Προέδρου Tokayev, η Οργάνωση του Συμφώνου
Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), μια στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Ρωσίας,
συμφώνησε να στείλει στρατιώτες («ειρηνευτικές δυνάμεις») στο Καζακστάν από τη
Ρωσία, τη Λευκορωσία, το Τατζικιστάν, την Αρμενία και την Κιργιζία.
Ο Πρόεδρος Tokayev χρησιμοποίησε την κρίση για να κατηγορήσει την προηγούμενη
κυβέρνηση, να εδραιώσει την εξουσία του και να τερματίσει τη διευθέτηση διττής
εξουσίας που του είχε επιβάλει ο Nazarbayev. Ο Tokayev ανέλαβε τα καθήκοντα του
προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας και διόρισε νέο πρωθυπουργό. Εξέχοντα μέλη
της οικογένειας του Nazarbayev που διαδραμάτιζαν ρόλους καίριας σημασίας έχασαν
τις θέσεις επιρροής τους. Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο του Καζακστάν
μετέφερε ξανά την πρωτεύουσα του κράτους από τη Nur-Sultan στην Astana, ως
τελευταία κίνηση για να αποστασιοποιηθεί η χώρα από τον πρώτο πρόεδρο της πρώην
Σοβιετικής Δημοκρατίας, Nursultan Nazarbayev.
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Στις 11 Ιανουαρίου 2022, ο Πρόεδρος Tokayev εξήγγειλε δέσμη ουσιαστικών
μεταρρυθμίσεων. Κατά το παρελθόν, το Καζακστάν έχει καταγράψει υψηλή οικονομική
ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να καταστεί χώρα άνω μέσου εισοδήματος το 2006. Αυτή
η οικονομική πρόοδος υπονομεύθηκε από τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19 και από την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική εξάρτηση της χώρας από
την Κίνα. Τον Απρίλιο του 2021, το Καζακστάν ανακοίνωσε την παρασκευή δικού του
εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, του QazVac, και δήλωσε την ετοιμότητά του να
αυξήσει την παραγωγικότητα ώστε να το καταστήσει διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες.
Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί το 2022, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. Το 2022 θα σηματοδοτήσει επίσης την 30ή επέτειο της σύναψης
διπλωματικών σχέσεων Καζακστάν-Κίνας, ενώ οι Καζάχοι διαμαρτυρήθηκαν πρόσφατα
κατά της αυξανόμενης επιρροής και οικονομικής ισχύος της Κίνας.
Τον Ιανουάριο του 2021 το Καζακστάν κατήργησε τη θανατική ποινή μετά την
επικύρωση του δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για
τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, και με τον τρόπο αυτό
κατέστη η 88η χώρα που έχει υπογράψει το σύμφωνο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επαίνεσε την ενέργεια αυτή σε δήλωση. Το 2020 το
Καζακστάν προσχώρησε στο Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα, μια πολυμερή συνθήκη που περιλαμβάνεται στον Διεθνή
Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στις 5 Ιουνίου 2022, το Καζακστάν διεξήγαγε συνταγματικό δημοψήφισμα με το
οποίο εισήχθησαν ουσιαστικές αλλαγές στην υφιστάμενη θεσμική ισορροπία εξουσιών,
μεταξύ άλλων με τη μείωση της εξουσίας του Προέδρου και την ενίσχυση του ρόλου του
κοινοβουλίου. Η επίσημη συμμετοχή ήταν υψηλή (68 %) και το 77,1 % των ψηφοφόρων
ψήφισαν υπέρ των αλλαγών.
Το 19ο Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του
2022 για να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή
της ενισχυμένης ΣΕΣΣ μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν. Κατά τη συνεδρίαση, η ΕΕ
εξέφρασε την ικανοποίησή της για το προηγμένο επίπεδο των οικονομικών σχέσεων
που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της ΕΕ και του Καζακστάν. Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο
εμπορικό εταίρο και ξένο επενδυτή του Καζακστάν, και το Καζακστάν παραμένει ο
κύριος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην Κεντρική Ασία. Το 2021 το εμπορικό ισοζύγιο
ανήλθε σε 12 δισεκατομμύρια EUR υπέρ του Καζακστάν. Η ΕΕ εξέφρασε επίσης
την ικανοποίησή της για την επιτυχή συνεργασία στο πλαίσιο της επιχειρηματικής
πλατφόρμας υψηλού επιπέδου ΕΕ-Καζακστάν που δρομολογήθηκε το 2019, και
ιδίως για το εποικοδομητικό πνεύμα που επέδειξε το Καζακστάν διασκεδάζοντας τις
ανησυχίες που εκφράστηκαν από επενδυτές της ΕΕ.
Το Κοινοβούλιο δεν έχει παραστεί ως παρατηρητής στις εκλογές στο Καζακστάν
από το 2005. Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ/OIDHR) έχει
αποστείλει εκλογικούς παρατηρητές στο Καζακστάν. Το ΟΑΣΕ/OIDHR διαπίστωσε
ελλείψεις στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2021, οι οποίες περιλαμβάνουν
την απουσία πραγματικής αντιπολίτευσης στο κόμμα «Nur-Otan», καθώς και τη
μη συμμόρφωση με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR όσον αφορά τις θεμελιώδεις
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ελευθερίες, την αμεροληψία της εκλογικής διοίκησης και την επιλεξιμότητα, μεταξύ
άλλων. Η ΕΥΕΔ σημείωσε επίσης ότι, ενώ στο Καζακστάν έχουν πραγματοποιηθεί
σημαντικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οι εκλογές ήταν μια ευκαιρία για να καταδειχθεί η
αποτελεσματική υλοποίησή τους, η οποία όμως δεν αξιοποιήθηκε.
Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με
την ανησυχητική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν ζήτησε
την τήρηση του νομικού πλαισίου για τη διεξαγωγή εκλογών. Το Κοινοβούλιο
υπογράμμισε τις συστάσεις του ΟΑΣΕ για τη διασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών,
τον τερματισμό της αυθαίρετης κράτησης ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και μελών των κινημάτων της αντιπολίτευσης, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των
ατόμων ΛΟΑΤΙ και την εγγύηση της ασφάλειας των Καζάχων και άλλων ομάδων
εθνοτικών μειονοτήτων. Επιπλέον, ζήτησε πιθανές ατομικές κυρώσεις κατά των
αξιωματούχων του Καζακστάν οι οποίοι ευθύνονται άμεσα για παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Β. Κιργιζία
Τον Ιούλιο του 2019 υπογράφηκε η ενισχυμένη ΣΕΣΣ με την Κιργιζία. Η ΕΕ είναι
μεταξύ των βασικών υποστηρικτών της βιώσιμης ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων
στην Κιργιζία. Από το 2014 έως το 2020, η ΕΕ διέθεσε 174 εκατομμύρια EUR για
αναπτυξιακή βοήθεια βάσει επιχορηγήσεων με στόχο τρεις κύριους τομείς και μέτρα
στήριξης: το κράτος δικαίου, την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη και την εκπαίδευση.
Επιπλέον, η ΕΕ στηρίζει επίσης τη μετάβαση στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές
εκλογές μέσω ενός προγράμματος για το κράτος δικαίου και δεσμευτεί να διαθέσει
20 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της σταθεροποίησης και του εκδημοκρατισμού.
Το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 ανταποκρίνεται στην
εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της Κιργιζίας για το 2040, που καθορίζει έναν
μακροπρόθεσμο χάρτη πορείας για να αναδειχθεί η Κιργιζία σε μια ισχυρή, αυτάρκη
και ευημερούσα χώρα έως το 2040.
Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ
παρακολουθεί τακτικά τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Οι πιο πρόσφατες
βουλευτικές εκλογές στην Κιργιζία πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020, οι
οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν κατόπιν μαζικών διαμαρτυριών για παρατυπίες και
εξαγορά ψήφων. Ο Πρόεδρος της Κιργιζίας, Sooronbay Jeenbekov, παραιτήθηκε τον
Οκτώβριο του 2020 και η χώρα διεξήγαγε προεδρικές εκλογές τον Ιανουάριο του
2021, μετά τις οποίες ο Sadyr Japarov ανέλαβε καθήκοντα ως ο έκτος Πρόεδρος
της Κιργιζίας. Η ΕΕ σημείωσε χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, έλλειψη
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους υποψηφίους, παραβιάσεις όσον αφορά τις
διαδικασίες προεκλογικής εκστρατείας και κατάχρηση των διοικητικών πόρων, όπως
ανέφερε το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ.
Η ΕΕ κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο να δεσμευτεί για τις καθολικές υποχρεώσεις όσον
αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζήτησε επιτακτικά
σεβασμό προς το Σύνταγμα και τις βουλευτικές εκλογές σε συνεργασία με το ΟΑΣΕ/
OIDHR. Οι βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2021. Η
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κεντρική Ασία
(D-CAS) επισκέφθηκε τη χώρα.
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Σε δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 11 Απριλίου 2021, οι ψηφοφόροι ενέκριναν νέο
Σύνταγμα το οποίο μείωσε το μέγεθος του κοινοβουλίου κατά 25 %, σε 90 έδρες.
Έδωσε επίσης στον Πρόεδρο την εξουσία να διορίζει δικαστές και τους επικεφαλής των
αρχών επιβολής του νόμου και αντικατέστησε τον νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο
την άσκηση μία θητείας υπέρ της επανεκλογής για δεύτερη θητεία. Η ΕΕ εξέδωσε
δήλωση σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση στην Κιργιζία τον Απρίλιο του 2021,
εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με τη
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, η ΕΕ επέμεινε ότι θα συνεχίσει να
υποστηρίζει την προώθηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
Τον Ιούνιο του 2021, ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, Peter
Burian, έφθασε στη Δημοκρατία της Κιργιζίας για να πραγματοποιήσει διμερείς
συναντήσεις με τον Πρόεδρο Japarov και άλλους ηγέτες ενδιαφέροντος, προκειμένου
να συζητήσει σχετικά με τη διμερή συνεργασία, την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά
τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή
της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία.
Κατά τη 18η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της
Δημοκρατίας της Κιργιζίας στις 4 Ιουνίου 2021 συζητήθηκαν η ενίσχυση του κράτους
δικαίου, η πρόοδος όσον αφορά τις δικαστικές και εκλογικές μεταρρυθμίσεις, η
χρηστή διακυβέρνηση, η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ο 11ος ετήσιος διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας
για τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 στις
Βρυξέλλες. Η ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της για τους περιορισμούς λόγω της νόσου
COVID-19 που επέφεραν αύξηση της έμφυλης βίας, τους περιορισμούς στα ανεξάρτητα
μέσα ενημέρωσης και τις αμφιλεγόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Στις 5 Νοεμβρίου
2021 η Κιργιζία φιλοξένησε το πρώτο Οικονομικό Φόρουμ ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στο
Μπισκέκ.
Όσον αφορά την Κιργιζία, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για τα
νομοσχέδια περί «προπαγάνδας» των ΛΟΑΤΙ το 2015. Τον Ιανουάριο του 2019
ενέκρινε συστάσεις για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα διμερή συμφωνία.
Μετά τις συγκρούσεις στα σύνορα Κιργιζίας-Τατζικιστάν τον Απρίλιο του 2021, ο
πρόεδρος της επιτροπής AFET του Κοινοβουλίου, David McAllister, και ο πρόεδρος
της D-CAS, Fulvio Martusciello, εξέδωσαν δήλωση στις 3 Μαΐου 2021, στην οποία
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την κατάπαυση του πυρός και κάλεσαν και
τις δύο πλευρές να διεξαγάγουν διπλωματικές συζητήσεις και να μην εμπλακούν σε
στρατιωτικές συγκρούσεις. Η κατάπαυση του πυρός δεν τηρήθηκε και η συνεχιζόμενη
σύγκρουση στα σύνορα μεταξύ Κιργιζίας και Τατζικιστάν έχει προκαλέσει τον θάνατο
και τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς και τον εκτοπισμό χιλιάδων. Η
σύγκρουση κλιμακώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο του 2022.
Το Κοινοβούλιο ανησυχεί έντονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κιργιζία. Η έρευνα
σχετικά με τον θάνατο του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Azimjon
Askarov ενώ ήταν υπό κράτηση τον Ιούλιο του 2020 περατώθηκε και στη συνέχεια
ξεκίνησε εκ νέου. Εξακολουθεί να απαγορεύεται σε πολλούς ξένους ακτιβιστές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ξένους ανταποκριτές στα μέσα ενημέρωσης η είσοδος
στην Κιργιζία. Η ενδοοικογενειακή βία παραμένει ευρέως διαδεδομένη.
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Γ. Ουζμπεκιστάν
Το Ουζμπεκιστάν κατέστη η ένατη δικαιούχος χώρα όταν προσχώρησε στο καθεστώς
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) τον Απρίλιο
του 2021. Με την προσχώρησή του στο εν λόγω σύστημα, το Ουζμπεκιστάν λαμβάνει
πρόσθετα οικονομικά οφέλη λόγω της κατάργησης των δασμών για τα δύο τρίτα των
γραμμών προϊόντων που καλύπτονται από το ΣΓΠ+. Το μέσο αυτό τονώνει τις εξαγωγές
της χώρας και την ικανότητά της να προσελκύει ξένες επενδύσεις. Το Ουζμπεκιστάν,
με τη σειρά του, αναμένεται να εφαρμόσει 27 βασικές διεθνείς συμβάσεις για τη
χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του
περιβάλλοντος και του κλίματος.
Στη σύστασή του του Μαρτίου 2019 όσον αφορά τη νέα συνολική συμφωνία μεταξύ
της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, το Κοινοβούλιο ζήτησε να του επιτραπεί ο κατάλληλος
έλεγχος της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Στις 6 Ιουλίου 2022, η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν μονογράφησαν τη νέα ενισχυμένη
ΣΕΣΣ, η οποία θα παράσχει ένα νέο, σύγχρονο και φιλόδοξο πλαίσιο για την
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ουζμπεκιστάν. Επιπλέον, η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν
πραγματοποίησαν την 18η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Συνεργασίας. Οι δύο
πλευρές εξέτασαν τις εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις τους κατά το προηγούμενο έτος
και τις προοπτικές τους για το επόμενο έτος. Η ΕΕ έθιξε τα πρόσφατα βίαια γεγονότα
στο Karakalpakstan και ζήτησε να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις
περιστάσεις γύρω από τις διαμαρτυρίες το συντομότερο δυνατόν. Η ΕΕ τόνισε τη
σημασία της υπεράσπισης του δικαιώματος ειρηνικής διαδήλωσης.
Η 18η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Συνεργασίας έδωσε την ευκαιρία να
συζητηθούν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της
συμμετοχής του Ουζμπεκιστάν στο σύστημα ΣΓΠ + της ΕΕ. Η συζήτηση κάλυψε
επίσης την τεχνική συνεργασία· τη στήριξη της ΕΕ στην αναπτυξιακή στρατηγική
του Ουζμπεκιστάν· τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στη
βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση· τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις
ελευθερίες, ιδίως όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τη μεταρρύθμιση του
ποινικού κώδικα του Ουζμπεκιστάν· και την περιφερειακή κατάσταση στην Κεντρική
Ασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Οι δύο πλευρές
προσβλέπουν στη διάσκεψη ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα που
θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022 στη Σαμαρκάνδη, στο Ουζμπεκιστάν.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου του Ουζμπεκιστάν, Shavkat
Mirziyoyev, το 2016, συνεχίζονται ευρείες και ταχείες δημοκρατικές αλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων διαφόρων φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και εσωτερικών
αλλαγών, όπως η απελευθέρωση ορισμένων πολιτικών κρατουμένων, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν ορισμένες θετικές εξελίξεις. Τα θεμέλια για τις αλλαγές αυτές τέθηκαν
στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική του Ουζμπεκιστάν για την περίοδο 2017-2021.
Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Mirziyoev υπέγραψε νόμο για τη μετάθεση των
προεδρικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2021. Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ επανέλαβε τις συστάσεις του σχετικά
με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, την επίσπευση της διαδικασίας
καταμέτρησης ψήφων και την περικοπή κρατικών πόρων για προεκλογικές εκστρατείες.
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Διατυπώθηκαν ανησυχίες για την απουσία πραγματικής αντιπολίτευσης όσον αφορά
τις υποψηφιότητες για τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2021. Οι αρχές του
Ουζμπεκιστάν δεν έκαναν δεκτή την καταχώριση ενός νέου κόμματος, του «Haqiqat
va Taraqqiyo» (Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα «Αλήθεια και Πρόοδος»), με την αιτιολογία
ότι πολλές υπογραφές που συγκέντρωσε ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Khidirnazar
Allaqulov ήταν άκυρες.
Τον Μάιο του 2021 ο μπλόγκερ Otabek Sattoriy καταδικάστηκε από δικαστήριο του
Ουζμπεκιστάν σε φυλάκιση 6 ετών βάσει κατηγοριών δυσφήμισης και εκβίασης.
Στα βίντεό του, ο Sattoriy ασκούσε συχνά κριτική σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς
αξιωματούχους στην επαρχία του, το Termez, και επισήμανε περιστατικά διαφθοράς.
Σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της δημοσιογραφίας, η
καταδίκη αυτή συνιστά προσπάθεια της ηγεσίας να τρομοκρατήσει τον Τύπο εν όψει
των εκλογών.
Το Ουζμπεκιστάν ξεκίνησε, πρόσφατα, συνεργασία με τους Ταλιμπάν. Τον Οκτώβριο
του 2021 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν συναντήθηκε με
εκπροσώπους των Ταλιμπάν στη μεθοριακή πόλη Τερμέζ στο Ουζμπεκιστάν, για
να συζητήσουν θέματα σε σχέση με το εμπόριο και την οικονομική αλληλεπίδραση,
τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων και τη συνεργασία στους τομείς της
ενέργειας, των μεταφορών και των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και
το σιδηροδρομικό έργο που θα συνδέει την πόλη Τερμέζ με την πόλη Πεσαβάρ στο
Πακιστάν, διερχόμενο μέσω της Μαζάρ και της Καμπούλ στο Αφγανιστάν.
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρωτόκολλο ΕΕ-Ουζμπεκιστάν για την κλωστοϋφαντουργία
τον Δεκέμβριο του 2016, αφού η χώρα δεσμεύτηκε ουσιαστικά, σε στενή συνεργασία
με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, να εξαλείψει τη χρήση της παιδικής εργασίας κατά
την ετήσια συγκομιδή βαμβακιού. Τον Μάρτιο του 2019, εξέδωσε συστάσεις για τις
διαπραγματεύσεις σχετικά με την ενισχυμένη ΣΕΣΣ.
Το Κοινοβούλιο έλαβε πρόσκληση να παραστεί ως παρατηρητής σε βουλευτικές
εκλογές στο Ουζμπεκιστάν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του του 2019, αλλά
μόνο το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ
παρακολούθησε τις εν λόγω εκλογές. Το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να παραστεί ως
παρατηρητής στις εκλογές με την αιτιολογία ότι δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε
δίκαιες, επισημαίνοντας το γεγονός ότι τα μέλη του κοινοβουλίου του Ουζμπεκιστάν
προέρχονταν μόνο από φίλα προσκείμενα στο καθεστώς κόμματα.
Ωστόσο, το Κοινοβούλιο αποδέχθηκε την πρόσκληση για παρακολούθηση των
προεδρικών εκλογών στις 24 Οκτωβρίου 2021, παρόλο που οι πέντε υποψήφιοι που
έγιναν δεκτοί και καταχωρίστηκαν από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή φέρονται
να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, ενώ δεν έγινε δεκτή η αίτηση καταχώρισης δύο
αξιόπιστων υποψηφίων της αντιπολίτευσης από το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα
και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα «Αλήθεια και Πρόοδος».
Οι σχέσεις μεταξύ Ουζμπεκιστάν και Ρωσίας ενισχύθηκαν υπό τον Πρόεδρο Mirziyoyev.
Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία για τη διεύρυνση της στρατιωτικής και τεχνικής
συνεργασίας με δέσμευση για την από κοινού προμήθεια στρατιωτικών προϊόντων,
στρατιωτικού εξοπλισμού, έρευνας και βοήθειας, καθώς και για την ανανέωση
παρωχημένου οπλισμού. Η Ρωσία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς
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εταίρους του Ουζμπεκιστάν και οι Ρώσοι επενδυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον
τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ουζμπεκιστάν. Η ρωσική εταιρεία
Gazprom συνεργάζεται με την εταιρεία παραγωγής υδρογονανθράκων Uzbekneftegaz
στην παραγωγή φυσικού αερίου στα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ουζμπεκιστάν
και αγοράζει επίσης φυσικό αέριο από το Ουζμπεκιστάν. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022,
το Ουζμπεκιστάν φιλοξένησε τη διμερή συνάντηση μεταξύ του Κινέζου Προέδρου, Xi
Jinping, και του Ρώσου Προέδρου, Vladimir Putin, στη Σαμαρκάνδη.
Δ. Τουρκμενιστάν
Το Τουρκμενιστάν παραμένει καταπιεστική χώρα υπό το αυταρχικό καθεστώς του
Προέδρου Berdymukhamedov. Πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η δημοκρατική
ανάπτυξη δεν έχει σημειώσει πρόοδο και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δεν έχει βελτιωθεί. Το 2021 το Τουρκμενιστάν εισήγαγε ορισμένες συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης Άνω Βουλής. Ωστόσο,
ο ρόλος του κοινοβουλίου του Τουρκμενιστάν εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά
περιορισμένος.
Οι επίσημες σχέσεις ΕΕ-Τουρκμενιστάν ξεκίνησαν το 1997 και τα δύο μέρη υπέγραψαν
ΣΕΣΣ το 1998. Αν και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Τουρκμενιστάν έχουν ήδη
κυρώσει τη ΣΕΣΣ από το 2004, η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι
η τελική εναπομένουσα απαίτηση για την οριστικοποίησή της. Το Κοινοβούλιο έχει
επανειλημμένα αρνηθεί να δώσει την έγκρισή του για την επικύρωση της ΣΕΣΣ
ΕΕ-Τουρκμενιστάν λόγω της βαθιάς ανησυχίας του σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα
κριτήρια αναφοράς σε σχέση με την πρόοδο του Τουρκμενιστάν όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Συνεπώς, οι διμερείς σχέσεις
ΕΕ-Τουρκμενιστάν διέπονται επί του παρόντος από την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία
του 2010.
Πέραν των περιφερειακών πλαισίων ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, η ΕΕ και το Τουρκμενιστάν
διατηρούν ετήσιους διμερείς διαλόγους: τον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του
Τουρκμενιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μικτή επιτροπή ΕΕ-Τουρκμενιστάν.
Η 20ή συνεδρίαση της μικτής επιτροπής πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας, ιδίως
όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και
την ανάπτυξη κοινών έργων στους τομείς του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της
εκπαίδευσης και της προστασίας της υγείας.
Η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποτελούν ουσιώδεις πτυχές της σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του
Τουρκμενιστάν.
Ο 13ος ετήσιος διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του Τουρκμενιστάν για τα
ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2021. Οι συζητήσεις
επικεντρώθηκαν στην εκπλήρωση από πλευράς του Τουρκμενιστάν των διεθνών
νομικών υποχρεώσεών του, ιδίως του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
σε κοινωνικοοικονομικά θέματα και στη συνεργασία σε πολυμερείς πλατφόρμες. Το
Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες σχετικά με τις χαμηλές επιδόσεις
του Τουρκμενιστάν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και, κατά συνέπεια, έχει
εμποδίσει μέχρι στιγμής τη θέση σε ισχύ της ΣΕΣΣ. Τον Μάρτιο του 2019 το Κοινοβούλιο
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όρισε συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προτού εξετάσει εάν θα
δώσει την έγκρισή του. Το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει ποτέ πρόσκληση για παρατήρηση
εκλογών στο Τουρκμενιστάν. Η έκτη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση μεταξύ της ΕΕ και
του Τουρκμενιστάν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.
Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι χώρες
της ΕΕ προσπαθούν να αυξήσουν τους πόρους φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν
για να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια. Συνεπώς, το Τουρκμενιστάν και
η ΕΕ επεξεργάζονται επί του παρόντος συμφωνία για το φυσικό αέριο, καθώς το
Τουρκμενιστάν επιθυμεί να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές του στον τομέα της ενέργειας,
ενώ η ΕΕ επιθυμεί να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές ενέργειας. Τον Νοέμβριο του 2014,
το Τουρκμενιστάν υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με την Τουρκία για την προμήθεια
του φυσικού του αερίου μέσω του αγωγού φυσικού αερίου της Ανατολίας, ο οποίος
τώρα παραλαμβάνει φυσικό αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz του Αζερμπαϊτζάν στην
Κασπία Θάλασσα. Το 2021, η Trans Caspian Resources παρουσίασε το έργο της για
τη γραμμή διασύνδεσης μέσω της Κασπίας, έναν μικρότερο αγωγό φυσικού αερίου
(σε σύγκριση με τον διακασπιακό αγωγό φυσικού αερίου) από το Τουρκμενιστάν στο
Αζερμπαϊτζάν. Μόλις ολοκληρωθεί, θα προμηθεύει 10 έως 12 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.
Ε. Τατζικιστάν
Η συνεργασία της ΕΕ με το Τατζικιστάν έχει αναπτυχθεί σημαντικά μετά την ανεξαρτησία
της χώρας από την ΕΣΣΔ το 1992. Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-
Τατζικιστάν είναι η ΣΕΣΣ που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2004 και τέθηκε σε ισχύ
τον Ιανουάριο του 2010. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύναψη της ΣΕΣΣ το 2009, αλλά
ζήτησε βελτιώσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφθοράς, της
υγείας και της παιδείας. Η ΣΕΣΣ συνέβαλε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας
και ενίσχυσε την προβολή της ΕΕ στο Τατζικιστάν, δημιουργώντας μια πλατφόρμα
πολιτικού διαλόγου με στόχο την προώθηση των διμερών εμπορικών και οικονομικών
σχέσεων. Περιλαμβάνει επίσης άρθρα σχετικά με τη συνεργασία όσον αφορά τη
μετανάστευση και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας.
Το Τατζικιστάν είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ που αντιμετωπίζει επί του παρόντος
διάφορες προκλήσεις, όπως ο αντίκτυπος των διεθνών κυρώσεων και η επιστροφή
πολλών Τατζίκων μεταναστών από τη Ρωσία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, η κρίσιμη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το έντονο
ενδιαφέρον για ένταξη στο καθεστώς εμπορικών προτιμήσεων του ΣΓΠ+. Μετά
την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, το Τατζικιστάν έχει υποδεχθεί
χιλιάδες Αφγανούς πρόσφυγες. Η χώρα είναι προσηλωμένη στην καταπολέμηση της
εξάπλωσης του εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού στην Κεντρική Ασία.
Κατά την ένατη σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Τατζικιστάν, που
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ ΕΕ-Τατζικιστάν,
συζητήθηκαν τρόποι αναβάθμισης των σχέσεων. Έκτοτε, έχουν ξεκινήσει επαφές
για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ενισχυμένης ΣΕΣΣ, με βάση το
παράδειγμα άλλων χωρών της Κεντρικής Ασίας. Παράλληλα με τις συζητήσεις σχετικά
με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, η ΕΕ ενθάρρυνε το Τατζικιστάν να
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βελτιώσει τις επιδόσεις του όσον αφορά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο 12ος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τον Μάρτιο του 2020, πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές στο Τατζικιστάν.
Το κυβερνών Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα επικράτησε με συντριπτική πλειοψηφία.
Οι προεδρικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021 εν μέσω
της πανδημίας COVID-19. Όπως αναμενόταν, ο Emomali Rakhmonov (Rahmon)
επικράτησε χωρίς δυσκολία στις εκλογές, εξασφαλίζοντας άλλα επτά χρόνια ως
Πρόεδρος.
Τον Ιούνιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα πολύ επικριτικό ψήφισμα
σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν, με το οποίο
εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον
αυξημένο αριθμό κρατήσεων και συλλήψεων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
πολιτικών αντιπάλων και μελών των οικογενειών τους, καθώς και για τους σοβαρούς
περιορισμούς στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.
Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για τις συγκρούσεις στα σύνορα
Κιργιζίας-Τατζικιστάν και εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του
πυρός που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2021. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2022,
σε διάφορα σημεία των συνόρων κλιμακώθηκε η βία μεταξύ των συνοριοφυλάκων. Η
κλιμάκωση αυτή είναι επιζήμια για την περιφερειακή σταθερότητα.
ΣΤ. Μογγολία
Η Μογγολία, αν και δεν καλύπτεται από τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική
Ασία, κατατάσσεται από το Κοινοβούλιο σε αυτή την περιφέρεια στο πλαίσιο των
μόνιμων αντιπροσωπειών του. Η Μογγολία έχει πολλές κοινές πολιτιστικές, ιστορικές
και οικονομικές πτυχές με τις δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ της Κεντρικής Ασίας.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η Μογγολία έχει διακριθεί ως «όαση δημοκρατίας» με
σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αν και οι εξελίξεις του 2019 προξένησαν ανησυχίες όσον
αφορά τη διάβρωση της δημοκρατίας της. Το 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη ΣΕΣΣ
ΕΕ-Μογγολίας.
Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η Μογγολία διεξήγαγε τις τακτικές βουλευτικές
εκλογές της και ο Ukhnaa Khürelsükh εξελέγη Πρόεδρος. Δεδομένου ότι το νέο,
τροποποιημένο Σύνταγμα θέτει την απαίτηση ο Πρόεδρο να μην συνδέεται με πολιτικό
κόμμα, τον Ιούνιο του 2021, ο Ukhnaa αντικαταστάθηκε ως ηγέτης του Λαϊκού
Κόμματος της Μογγολίας (MPP) από τον εν ενεργεία πρωθυπουργό της Μογγολίας
Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Η πολιτική σκηνή της Μογγολίας κυριαρχείται επί του
παρόντος από την εδραίωση του κόμματος MPP, το οποίο κατέχει υπερπλειοψηφία στο
κοινοβούλιο της Μογγολίας και προεδρικό έλεγχο.
Η ετήσια συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΕ-Μογγολίας πραγματοποιήθηκε τον
Ιούνιο του 2022 προκειμένου να επαναβεβαιώσει την εταιρική σχέση που βασίζεται
σε κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου
και ο σεβασμός των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η Μογγολία και η
ΕΕ συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και να
προστατευθεί το περιβάλλον, υποστηρίζοντας πλήρως την εφαρμογή της συμφωνίας
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του Παρισιού. Η ΕΕ συνεχάρη τη Μογγολία για το γεγονός ότι συγκαταλέγεται μεταξύ
των πέντε χωρών προτεραιότητας με τις οποίες η ΕΕ συνάπτει επί του παρόντος
εταιρική σχέση για τα δάση, δεδομένου ότι η Μογγολία και η ΕΕ έχουν κοινό συμφέρον
για την προώθηση της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης, που αποτελεί βασικό στόχο
του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος για την περίοδο 2021-2027. Προηγουμένως,
η ομάδα εργασίας ΕΕ-Μογγολίας για την αναπτυξιακή συνεργασία συνεδρίασε τον
Μάρτιο του 2022 για να συζητήσει τις αναπτυξιακές και επενδυτικές προτεραιότητες,
καθώς και το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027. Η
Υποεπιτροπή Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ-Μογγολίας συνεδρίασε τον Μάρτιο του
2022, προσδιορίζοντας πιθανούς τομείς συνεργασίας, την έναρξη διαπραγματεύσεων
για συμφωνία σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και τις ευκαιρίες
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της γεωλογίας.
Οι δηλώσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τη Μογγολία έχουν κυρίως σχέση με
οικονομικά θέματα, αλλά και με τις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας
που συνδέονται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου
παρακολούθησε τις προεδρικές εκλογές του 2017 και τις βουλευτικές εκλογές του 2016
στη Μογγολία, και σημείωσε ότι στη χώρα αναπτύσσεται μια σταθερή δημοκρατία.
Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19 το Κοινοβούλιο δεν παρακολούθησε τις
βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2020 ούτε τις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου του
2021.
Η 15η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Μογγολίας πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο
του 2022 στις Βρυξέλλες.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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