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AN ÁISE LÁIR

Aithníonn an tAontas an tábhacht straitéiseach a bhaineann leis an Áise Láir, áit a
nascann ilchríoch ollmhór na hÁise leis an Eoraip. Sa bhliain 2019, nuashonraigh
an tAontas an straitéis atá aige don Áise Láir chun díriú ar an athléimneacht (lena
gcumhdaítear réimsí amhail cearta an duine, slándáil teorann agus an comhshaol),
rathúnas (agus béim láidir leagtha ar an nascacht) agus an comhar réigiúnach.
Leagann an Pharlaimint béim ar an tábhacht a bhaineann le cearta an duine, dea-
rialachas agus forbairt shóisialta sa réigiún, agus an ról atá ag taidhleoireacht
pharlaiminteach á chur i bhfios go láidir aici. Tacaíonn an Pharlaimint go láidir leis an
daonlathas agus leis an smacht reachta trí thionscnaimh nithiúla amhail an daonlathú
san Áise Láir. I bhfianaise ghabháil cumhachta an Talaban san Afganastáin i mí
Lúnasa 2021, tá an Áise Láir tar éis éirí ríthábhachtach ó thaobh na slándála agus
na cobhsaíochta de. Cé go bhfuil amhras curtha in iúl ag an Táidsíceastáin, tá an
Tuircméanastáin agus an Úisbéiceastáin tar éis tús a chur le comhar leis an Talaban
le déanaí. Léiríonn círéibeacha Eanáir 2022 sa Chasacstáin (a chríochnaigh tar éis
d’Eagraíocht an Chonartha Comhshlándála trúpaí faoi stiúir an Rúis a chur ansin)
agus na caismirtí atá ann faoi láthair idir an Táidsíceastáin agus an Chirgeastáin an
baol éagobhsaíochta i réigiún faoi thionchar na Rúise. Le hionradh na Rúise ar an
Úcráin agus an tiúchan trúpaí i mbéal an chatha, tá tionchar Moscó i Lár na hÁise ag
lagú. Mar sin féin, tá an Rúis fós ina príomhsholáthraí slándála sa réigiún, le saoráidí
i dtrí cinn de chúig thír na hÁise Láir, agus rialaíonn sí dhá thrian d’allmhairí arm agus
tacaíonn sí le rialtais an réigiúin.

AN BUNÚS DLÍ

— Teideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE): ‘gníomhaíocht sheachtrach’;

— Airteagail 206-207 (trádáil) agus Airteagail 216-219 (comhaontuithe idirnáisiúnta)
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE);

— Comhaontuithe Comhpháirtíochta agus Comhair (CCCanna) lena gcumhdaítear
caidreamh déthaobhach, cé is moite den Tuircméanastáin a bhfuil comhaontú
trádála eatramhach i bhfeidhm lena haghaidh. Tháinig an CCC nua Feabhsaithe
(CCCF) leis an gCasacstáin i bhfeidhm go hiomlán an 1 Márta 2020. Cuireadh
inisealacha leis an CCCF leis an gCirceastáin i mí Iúil 2019 agus tá an chaibidlíocht
leis an Úisbéiceastáin faoi lán seoil. Tá spéis léirithe ag an Táidsíceastáin i CCCF
freisin.
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TÍORTHA NA HÁISE LÁIR AGUS AN CAIDREAMH IDIR AN TAONTAS
AGUS AN ÁISE LÁIR

Ar feadh na mblianta, ní raibh an caidreamh a bhí idir tíortha na hÁise Láir ar fónamh,
mar gheall ar dhíospóidí maidir le teorainneacha agus acmhainní. Mar sin féin, tá
athrú mear tagtha ar an staid san Úisbéiceastáin tar éis athrú ceannaireachta in 2016,
a chruthaíonn féidearthachtaí nua i gcomhair comhar réigiúnach. In Astana i mí an
Mhárta 2018, tionóladh an chéad chruinniú mullaigh ó na 1990ídí de chuid cheannairí
na hÁise Láir maidir le comhar réigiúnach, agus tionóladh dara cruinniú mullaigh
in Tashkent i mí na Samhna 2019. Tá aird á díriú ar fhoinsí fuinnimh inathnuaite i
bhfianaise na hacmhainneachta ollmhóire a bhaineann leo ó thaobh comhar agus
infheistíocht réigiúnach de. Tháinig laghdú mór ar an ngeilleagar réigiúnach in 2020,
mar gheall ar phaindéim COVID-19, a leathnaigh ansin in 2021 le fás 3.9 %, agus tá
an t-ionchas reatha neamhchinnte mar gheall ar ionradh na Rúise ar an Úcráin, ar
bhoilsciú domhanda agus ar an ardú ar phraghsanna tráchtearraí.
Leanann tíortha uile na hÁise Láir beartais eachtracha ilchineálacha, agus í ag
féachaint le cóimheá a aimsiú sa chaidreamh atá aici leis an Rúis, leis an tSín, le
AE agus leis na Stáit Aontaithe. Tá an caidreamh leis an Tuirc agus leis an Iaráin
tábhachtach chomh maith. Is beag teagmháil a bhí ag an Tuircméanastáin leis an saol
mór, agus tá ‘buan-neodracht’ na tíre aitheanta ag NA fiú. Is díol suntais cúrsaí trádala
AE, acmhainní mianracha den chuid is mó, leis an gCasacstáin, agus tá an trádáil leis
an Úisbéiceastáin ag dul i méid freisin, go háirithe tar éis ghlacadh Phrótacal Teicstílí
AE-Úisbéiceastáin, ar thug an Pharlaimint toiliú ina leith in 2016. Tá aontachas na
Cirgeastáine, na Táidsíceastáine agus na Casacstáine leis an Eagraíocht Dhomhanda
Trádála (EDT) ina dhíol sásaimh freisin do AE. Is baill den Aontas Eacnamaíoch
Eoráiseach iad an Chasacstáin agus an Chirgeastáin.
In 2016, thacaigh an Pharlaimint le Straitéis AE don Áise Láir, ach d’iarr sí go mbeadh
fócas níos fearr ag an straitéis. D’fhormhuinigh an Chomhairle straitéis an Aontais
Eorpaigh don Áise Láir i mí an Mheithimh 2019. Tá nasc idir raon feidhme chaidreamh
an Aontais agus ullmhacht tíortha aonair na hÁise Láir chun tabhairt faoi athchóirithe
agus an daonlathas, cearta an duine, an smacht reachta agus neamhspleáchas na
mbreithiúna a neartú, mar aon leis an ngeilleagar a nuachóiriú agus a éagsúlú, lena
n-áirítear trí thacaíocht a thabhairt don earnáil phríobháideach, go háirithe d’fhiontair
bheaga agus mheánmhéide, i ngeilleagar margaidh.
Cuireadh béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le cur chuige réigiúnach agus leis
an gcomhar réigiúnach ag Cruinnithe Aireachta AE-an Áise Láir. Tionóladh an 17ú
Cruinniú Aireachta idir an tAontas agus an Áise Láir i mí na Samhna 2021 chun tacú
le téarnamh glas agus inbhuanaithe iar-COVID-19 agus chun comhoibriú a spreagadh
chun dul i ngleic le roinnt de na dúshláin a eascraíonn as forbairtí san Afganastáin.
Is é an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha (AFET), an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
(INTA), an Fochoiste um Shlándáil agus um Chosaint (SEDE) is mó a stiúrann
gníomhaíochtaí na Parlaiminte leis an Áise Láir; an Fochoiste um Chearta an Duine
(DROI), an Toscaireacht don Chaidreamh leis an Áise Láir (D-CAS), agus trí na Coistí
um Chomhar Parlaiminteach (PCCanna) agus an Toscaireacht don chaidreamh leis
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an Afganastáin (D-AF), i measc comhlachtaí eile. Bíonn cruinnithe ag na PCCanna
le formhór thíortha na hAise Láir gach bliain. Déanann FPEnna cur chun feidhme na
gcomhaontuithe a fhormhaoirsiú agus díríonn siad ar shaincheisteanna maidir le cearta
an duine, ar an staid pholaitiúil, ar chomhar eacnamaíoch agus forbartha agus ar an
bpróiseas toghcháin.
Bhí idirphlé ard--leibhéil polaitiúil agus slándála idir AE agus an Áise Láir ar siúl go
rialta ó 2013 i leith maidir le hábhair pholaitiúla ardleibhéil agus slándáil a bhfuil baint
ag an Aontas agus tíortha na hÁise Láir leo. Mar thoradh ar an idirphlé sin, bhí plé ann
faoi tosaíochtaí straitéise an Aontais don Áise Láir, chomh maith leis an nascacht idir
an tAontas agus an Áise a chur chun cinn.
Tá toscaireachtaí AE i dtíortha uile na hÁise Láir ó bunaíodh an Toscaireacht chuig an
Tuircméanastáin i mí Iúil 2019. Bunaíodh Toscaireacht AE chuig an Mongóil in 2017.
In 2020, b’ionann trádáil dhá threo earraí agus EUR 22.3 billiún agus bhí barrachas
trádála EUR 4.1 billiún ag an Áise Láir. Fuair tíortha na hÁise Láir maoiniú EUR
1.02 billiún don tréimhse 2014-2020 ón Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt
(DCI), lena n-áirítear cúnamh déthaobhach agus cláir réigiúnacha (EUR 360 milliún).
Dhírigh an cúnamh ar oideachas, ar shlándáil réigiúnach, ar bhainistiú inbhuanaithe
acmhainní nádúrtha agus ar fhorbairt shocheacnamaíoch. Níl an Chasacstáin ná an
Tuircméanastáin i dteideal páirt a ghlacadh i gcodanna déthaobhacha na hionstraime a
thuilleadh ó d’éirigh leo stádas tíre uas-mheánioncaim a bhaint amach, ach tá rochtain
i gcónaí acu ar chláir réigiúnacha. Feidhmíonn an Ionstraim Eorpach i gcomhair
Daonlathais agus Chearta an Duine (EIDHR) i stáit uile na hÁise Láir seachas sa
Tuircméanastáin, ina bhfuil líon na n-eagraíochtaí den tsochaí shibhialta róghann, agus
iad eagraithe ródhona agus iad rialaithe róghéar. Is é an clár Fís Eorpach príomhchlár
cistiúcháin nua an Aontais le haghaidh taighde agus nuálaíochta, clár ag a bhfuil
buiséad EUR 95.5 billiún ar fáil ar fud an domhain in imeacht seacht mbliana faoi chlár
ilbhliantúil táscach 2021-2027.
Tá uasghrádú á dhéanamh ag an Aontas ar na Comhaontuithe Comhpháirtíochta agus
Comhair (CCCanna) is sine atá déanta le comhpháirtithe na hÁise Láir.
Tionóladh an 10ú cruinniú de Mheitheal AE-an Áise Láir um an gComhshaol agus um
an Athrú Aeráide (WGECC) an 4 agus an 5 Deireadh Fómhair 2021. Tionóladh Fóram
Sochaí Sibhialta AE-an Áise Láir in Almaty, an Chasacstáin an 6 Deireadh Fómhair
2021, agus díríodh ar an téama ‘Todhchaí Níos Fearr a Thógáil: Rannpháirtíocht i
dTéarnamh Inbhuanaithe Iar-COVID’.
Tar éis ghabháil cumhachta an Talaban i mí Lúnasa 2021, ní hamháin gur saincheist
dhomhanda í an staid san Afganastáin ach is í an cheist is mó imní í freisin do rialtais na
hÁise Láir. Tá réigiún iomlán na hÁise Láir ina limistéar ríthábhachtach anois chun an
t-antoisceachas reiligiúnach agus líonraí sceimhlitheoireachta a chuimsiú, mar aon leis
an ngáinneáil ar dhrugaí laistigh dá theorainneacha. Tá drogall ar phoblachtaí aonair
na hÁise Láir (agus go háirithe an Táidsíceastáin) comhoibriú ar bhonn substaintiúil
leis an Talaban in ainneoin gur cosúil gur sheol an Talaban iarracht thaidhleoireachta
ag an am céanna a bhfuil sé mar aidhm aige comharsana na hÁise Láir a chur ar a
suaimhneas. Mar gheall ar an ngéarchéim dhaonnúil san Afganastáin, is ceann scríbe
anois í an Áise Láir do líon mór dídeanaithe Afganastánacha, a d’fhéadfadh, dá bhrí
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sin, tacaíocht bhreise ón Aontas a fháil, le cláir dhéthaobhacha agus réigiúnacha mar
chuid de chlár ilbhliantúil táscach 2021-2027 an Aontais.
A. An Chasacstáin
Maidir leis an gCasacstáin, thug an Pharlaimint a toiliú don CCCF in 2017, agus chuir
sí béim ar an tábhacht a bhaineann leis an bprionsabal ‘tuilleann breis tuilleadh’ chun
athchóirithe polaitiúla agus socheacnamaíocha a spreagadh.
D’éirigh an tIar-Uachtarán Nursultan Nazarbayev as a phost i mí an Mhárta 2019
tar éis tríocha bliain i gcumhacht, ach mar ‘Cheannaire Uachtarach’ agus ‘Athair an
Náisiúin’ choinnigh sé tionchar suntasach agus cumhachtaí foirmiúla faoin Uachtarán
nua Tokayev, lena n-áirítear fónamh mar chathaoirleach ar an gComhairle Slándála
Náisiúnta. Reáchtáil an Chasacstáin toghcháin pharlaiminteacha in Eanáir 2021 chun
an Mazhilis 107 suíochán a thoghadh. Choinnigh an páirtí atá i gceannas Nur-Otan
a thromlach agus rinne an páirtí freasúra an Páirtí Daonlathach Sóisialta Náisiúnta
(OSDP) an toghchán a bhaghcatáil ag maíomh go raibh calaois á déanamh ag an
scothaicme pholaitiúil.
Ghlac an Pharlaimint rún maidir leis an staid sa Chasacstáin i mí Eanáir 2022, tar éis
gur bhris agóidí amach ansin tar éis spíc gan choinne i bpraghsanna gáis leachtaithe,
a bhí socraithe ag Rialtas na Casacstáine. Tháinig méadú ar na hagóidí tar éis
gníomhaíochtaí foréigneacha a bheith á spreagadh ag daoine armtha anaithnide, dea-
oilte agus eagraithe. D’ordaigh an tUachtarán Tokayev go nglacfaí bearta práinneacha
agus d’fhógair sé staid éigeandála. Mar fhreagra ar iarraidh an Uachtaráin Tokayev,
d’aontaigh Eagraíocht an Chonartha Comhshlándála (CSTO), comhaontas míleata faoi
stiúir na Rúise, saighdiúirí (‘fórsaí síochánaíochta’) a chur chuig an gCasacstáin ón
Rúis, ón mBealarúis, ón Táidsíceastáin, ón Airméin agus ón gCirgeastáin.
D’úsáid an tUachtarán Tokayev an ghéarchéim chun an milleán a chur ar an
rialtas roimhe seo, a chumhacht a chomhdhlúthú agus deireadh a chur leis an
socrú déchumhachta a bhrú Nazarbayev air. Ghlac Tokayev oifig Chathaoirleach na
Comhairle Slándála agus cheap sé Príomh-Aire nua. Chaill baill thábhachtacha de
theaghlach Nazarbayev a bpoist mhórthábhachtacha. I mí Mheán Fómhair 2022,
athainmníodh Parlaimint na Casacstáine mar phríomhchathair an náisiúin ó Nur-Sultan
go Astana, an t-aistriú is déanaí chun an tír a scaradh ó chéad uachtarán na hiar-
Poblachta Sóivéadaí, Nursultan Nazarbayev.
An 11 Eanáir 2022, d’fhógair an tUachtarán Tokayev pacáiste athchóirithe substaintiúla.
Chonacthas an fás eacnamaíoch ard sa Chasacstáin, rud a d’fhág go raibh sí ina
tír ard-mheánioncaim in 2006. Dúshlán ab ea tionchar dochrach a bhí ag paindéim
COVID-19 agus spleáchas méadaitheach polaitiúil agus eacnamaíoch na tíre ar an
tSín don dul chun cinn eacnamaíoch. I mí Aibreáin 2021, d’fhógair an Chasacstáin
a vacsaín COVID-19 féin, QazVac, agus bhí sí sásta táirgiúlacht a mhéadú chun í a
chur ar fáil do gach saoránach. Meastar go dtiocfaidh laghdú ar fhás OTI in 2022, mar
gheall ar ionradh na Rúise ar an Úcráin. Beidh an bhliain 2022 ina comóradh freisin ar
chothrom 30 bliain ó bunaíodh an caidreamh taidhleoireachta idir an Chasacstáin agus
an tSín, agus tá agóid déanta ag an gCasacstáin le déanaí i gcoinne thionchar agus
chumhacht eacnamaíoch na Síne atá ag dul i méid.
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I mí Eanáir 2021, chuir an Chasacstáin deireadh le pionós an bháis tar éis an
Dara Prótacal Roghnach de chuid na Náisiún Aontaithe a ghabhann leis an gCúnant
Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla a dhaingniú, agus dá réir sin ba í
an 88ú sínitheoir a shínigh an cúnant í. Mholan tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta
Seachtraí (SEGS) an chéim a tugadh i ráiteasuaidh. In 2020, chuaigh an Chasacstáin
isteach i gCúnant Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe ar Chearta Sibhialta agus
Polaitiúla, conradh iltaobhach atá san áireamh sa Bhille Idirnáisiúnta um Chearta an
Duine.
An 5 Meitheamh 2022, reáchtáil an Chasacstáin reifreann bunreachta lenar tugadh
isteach athruithe suntasacha ar chothromaíocht institiúideach na cumhachta atá ann
cheana, lena n-áirítear trí chumhacht an tUachtarán a laghdú agus ról an pharlaimint
a neartú. Bhí an ráta vótála oifigiúil ard (68 %) agus vótáil 77.1 % díobh siúd a chaith
vóta i bhfabhar na n-athruithe.
Tionóladh an 19ú Comhairle um Chomhar idir an tAontas agus an Chasacstáin i mí
an Mheithimh 2022 chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh i
gcur chun feidhme CCCF idir an tAontas agus an Chasacstáin. Le linn an chruinnithe,
ba dhíol sásaimh don Aontas an t-ardleibhéal caidrimh eacnamaíoch a forbraíodh
idir an tAontas agus an Chasacstáin. Is é an tAontas an comhpháirtí trádála agus
aninfheisteoir eachtrach is mó atá ag an gCasacstáin, agus is í an Chasacstáin an
príomhchomhpháirtí trádála atá ag an Aontas san Áise Láir i gcónaí. In 2021, b’ionann
comhardú na trádála agus €12 bhilliún i bhfabhar na Casacstáine. Ba dhíol sásaimh
don Aontas freisin, an comhar rathúil faoi chuimsiú an Ardáin Ardleibhéil Gnó de
chuid an Aontais agus na Casacstáine a seoladh in 2019, agus go háirithe an meon
cuiditheach a léirigh an Chasacstáin agus aghaidh á tabhairt aici ar na hábhair imní a
bhí ag infheisteoirí an Aontais i gcoitinne.
Ní dhearna an Pharlaimint breathnóireacht ar thoghcháin sa Chasacstáin ó 2005.
Sheol Oifig na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip um Institiúidí
Daonlathacha agus um Chearta an Duine (ESCE/OIDHR) breathnóirí toghcháin chuig
an gCasacstáin. Shainaithin ESCE/OIDHR easnaimh i dtoghcháin pharlaiminteacha
mhí Eanáir 2021, lena n-áirítear easpa fíorfhreasúra in aghaidh an pháirtí Nur-
Otan agus mar neamhchomhlíonadh mholtaí ESCE/ODIHR a bhaineann le saoirsí
bunúsacha, neamhchlaontacht an riaracháin toghcháin agus incháilitheacht, i measc
nithe eile. Thug an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) dá haire
freisin, cé go raibh athchóirithe tábhachtacha polaitiúla déanta ag an gCasacstáin, ba
dheis chaillte iad na toghcháin chun a léiriú go bhfuil siad á gcur chun feidhme go
héifeachtach.
Sa rún ón bParlaimint an 11 Feabhra 2021 maidir le staid scanrúil chearta an duine sa
Chasacstáin, iarradh go n-urramófaí an creat dlíthiúil chun toghcháin a reáchtáil. Leag
an Pharlaimint béim ar na moltaí a rinne ESCE, lena n-áirítear iad siúd maidir le saoirsí
bunúsacha a ráthú, deireadh a chur le coinneáil threallach gníomhaithe ar son chearta
an duine agus ball de ghluaiseachtaí polaitiúla freasúra, a áirithiú go n-urramófar cearta
daoine LADTI, agus sábháilteacht na gCasacach agus grúpaí eithneacha mionlaigh
eile a áirithiú. Thairis sin, d’iarr sí smachtbhannaí aonair a d’fhéadfadh a bheith ann
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i gcoinne oifigigh na Casacstáine atá freagrach go díreach as sáruithe ar chearta an
duine.
B. An Chirgeastáin
Síníodh CCCF leis an gCirgeastáin i mí Iúil 2019. Tá AE ar cheann de na
príomhurraitheoirí ar an bhforbairt inbhuanaithe agus ar na hathchóirithe sa
Chirgeastáin. Idir 2014 agus 2020, leithdháil an tAontas EUR 174 mhilliún i
gcúnamh um fhorbairt deontas-bhunaithe a bhí dírithe ar thrí phríomhearnáil agus ar
bhearta tacaíochta: an smacht reachta, forbairt chomhtháite tuaithe agus oideachas.
Ina theannta sin, tacaíonn an tAontas le haistriú daonlathach agus toghcháin
dhaonlathacha trí chlár maidir leis an smacht reachta agus tá EUR 20 milliún
geallta aige i dtreo tacaíocht cobhsaíochta agus daonlathaithe. Freagraíonn clár
ilbhliantúil táscach 2021-2027 do straitéis forbartha náisiúnta na Cirgise do 2040,
ina leagtar amach treochlár fadtéarmach chun teacht chun cinn mar thír láidir,
neamhthuilleamaíoch agus rathúil faoi 2040.
Déanann ESCE/ODIHR breathnóireacht rialta ar thoghcháin pharlaiminteacha agus ar
thoghcháin uachtaránachta. Reáchtáladh na toghcháin pharlaiminteacha is déanaí sa
Chirgeastáin i mí Dheireadh Fómhair 2020, agus cuireadh ó bhail iad ina dhiaidh sin
tar éis móragóidí i gcoinne neamhrialtachtaí agus ceannach vótála. D’éirigh Uachtarán
na Cirgeastáine, Sooronbay Jeenbekov, as oifig i mí Dheireadh Fómhair 2020 agus
reáchtáil an tír toghcháin uachtaránachta i mí Eanáir 2021, agus ina dhiaidh sin chuaigh
Sadyr Japarov i mbun oifige mar séú hUachtarán na Cirgeastáine. Thug an tAontas dá
aire líon íseal na vótálaithe, an easpa cothroime iomaíochta d’iarrthóirí, sáruithe maidir
le nósanna imeachta feachtais agus mí-úsáid acmhainní riaracháin, mar a thuairiscigh
ESCE/OIDHR. D’iarr an tAontas ar an Uachtarán gealltanas a thabhairt i dtaobh na n-
oibleagáidí uilíocha a bhaineann le saoirsí bunúsacha agus le cearta an duine agus
d’áitigh sé go n-urramófaí an bunreacht agus na toghcháin pharlaiminteacha i gcomhar
le ESCE/OIDHR. Reáchtáladh na toghcháin pharlaiminteacha i mí na Samhna 2021.
Thug Toscaireacht Pharlaimint na hEorpa don chaidreamh leis an Áise Láir (D-CAS)
cuairt ar an tír.
I reifreann a reáchtáladh an 11 Aibreán 2021, d’fhormheas vótálaithe bunreacht nua
chun méid na parlaiminte a laghdú 25 % go 90 suíochán. Chomh maith leis sin, thug
sé an chumhacht don Uachtarán breithiúna agus ceannairí comhlachtaí forfheidhmithe
dlí a cheapadh agus tháinig sé in ionad an dlí lena gceadaítear téarma oifige amháin
don Uachtarán i bhfabhar atoghadh don dara téarma. D’eisigh AE ráiteas maidir leis
an athchóiriú bunreachtúil sa Chirgeastáin i mí Aibreán 2021, inar cuireadh in iúl gur
oth leis an easpa idirphlé chuimsithigh a bhaineann leis an tsochaí shibhialta. Mar sin
féin, d’áitigh an tAontas go leanfadh sé dá thacaíocht chun an clár oibre don athchóiriú
a chur chun cinn.
An 1 Meitheamh 2021, tháinig Ionadaí Speisialta an Aontais Eorpaigh don Áise Láir,
Peter Burian, go Poblacht na Cirgise chun cruinnithe déthaobhacha a thionól leis an
Uachtarán Japarov agus le ceannairí ábhartha eile, chun comhar déthaobhach, an
staid mar atá maidir le saincheisteanna chearta an duine agus dúshláin i gcur chun
feidhme straitéis an Aontais don Áise Láir a phlé.
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Ag an 18ú Comhairle Comhair idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Cirgise an
4 Meitheamh 2021, pléadh an smacht reachta a neartú, dul chun cinn a dhéanamh
maidir leis na breithiúna agus athchóirithe toghchánacha, dea-rialachas, comhar leis
an tsochaí shibhialta agus cearta an duine. Reáchtáladh an 11ú hIdirphlé bliantúil
idir AE agus Poblacht na Cirgise maidir le Cearta an Duine an 6 Meán Fómhair
2021. Chuir AE in iúl gur cúis imní dó na srianta ar COVID-19 a bhfuil méadú ar an
bhforéigean inscnebhunaithe, srianta ar na meáin neamhspleácha agus tionscnaimh
reachtacha conspóideacha mar thoradh orthu. D’óstáil an Chirgeastáin an chéad
Fhóram Eacnamaíoch idir AE agus Lár na hÁise an 5 Samhain 2021 in Bishkek.
Maidir leis an gCirgeastáin, chuir an Pharlaimint in iúl in 2015 gur cúis imní di na
dréachtdlíthe ‘bréagbholscaireachta’ a bhain le LADTI. I mí Eanáir 2019, d’eisigh an
Pharlaimint moltaí maidir leis an gcaibidlíocht le haghaidh comhaontú déthaobhach
nua. Tar éis na gcaismirtí ar an teorainn idir an Chirgeastáin agus an Táidsíceastáin i
mí Aibreáin 2021, rinne Cathaoirleach Choiste AFET na Parlaiminte David McAllister
agus Cathaoirleach D-CAS Fulvio Martusciello, ráiteas a eisiúint an 3 Bealtaine 2021
inar cuireadh in iúl gur díol sásaimh an sos comhraic agus á iarraidh ar an dá thaobh
plé taidhleoireachta a dhéanamh in ionad a bheith páirteach i gcaismirtí míleata. Níor
urramaíodh an sos cogaidh agus tá na céadta daoine tar éis na céadta daoine a mharú
agus a ghortú mar gheall ar an gcoimhlint teorann leanúnach idir an Chirgeastáin
agus an Táidsíceastáin, agus tá na mílte easáitithe aici. Ghéaraigh an choinbhleacht
a thuilleadh i mí Mheán Fómhair 2022.
Is cúis mhór imní don Pharlaimint cearta an duine sa Chirgeastáin. Dúnadh imscrúdú
ar bhás an chosantóra chearta, Azimjon Askarov i mí Iúil 2020 agus osclaíodh arís
é ansin. Tá toirmeasc fós ar roinnt gníomhaithe eachtracha ar son chearta an duine
agus ar roinnt comhfhreagraithe ó na meáin eachtracha ón gCirgeastáin. Tá foréigean
teaghlaigh forleathan i gcónaí.
C. An Úisbéiceastáin
Ba í an Úisbéiceastáin an naoú tír is tairbhí nuair a tháinig sí isteach i socrú um fhorbairt
inbhuanaithe agus dea-rialachas (GSP+) de chuid an Aontais in Aibreán 2021. Ós
rud é go bhfuil sí rannpháirteach sa scéim seo, faigheann an Úisbéiceastáin tairbhí
eacnamaíocha breise toisc go mbeidh taraifí á gcur ar ceal ar dhá thrian de na línte
táirgí a chumhdaítear faoin GSP+. Cuireann an ionstraim borradh faoi onnmhairí na
tíre agus a chumas infheistíocht eachtrach a mhealladh. Táthar ag súil, dá réir sin, go
gcuirfidh an Úisbéiceastáin 27 chroíchoinbhinsiún idirnáisiúnta i bhfeidhm maidir leis
an dea-rialachas, cearta an duine agus cearta saothair, agus cosaint an chomhshaoil
agus na haeráide.
I moladh uaithi i mí an Mhárta 2019 maidir leis an gcomhaontú cuimsitheach nua idir
AE agus an Úisbéiceastáin, d’iarr an Pharlaimint go gceadófaí grinnscrúdú cuí ar an
bpróiseas caibidlíochta.
An 6 Iúil 2022, chuir AE agus an Úisbéiceastáin inisealacha le CCCF nua, lena
gcuirfear creat nua, nua-aimseartha agus uaillmhianach ar fáil chun dlús a chur leis
an gcomhpháirtíocht idir an tAontas agus an Úisbéiceastáin. Ina theannta sin, thionóil
an tAontas agus an Úisbéiceastáin a 18ú cruinniú bliantúil den Choiste um Chomhar.
Rinne an dá thaobh athbhreithniú ar fhorbairtí ina gcaidreamh déthaobhach le bliain
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anuas, agus ar a n-ionchais don bhliain atá le teacht. D’ardaigh an tAontas Eorpach
na himeachtaí foréigneacha a tharla le déanaí in Karakalpakstan agus d’iarr sé go
ndéanfaí imscrúdú neamhspleách ar na cúinsí a bhaineann leis na hagóidí a luaithe is
féidir. Leag an tAontas béim ar a thábhachtaí atá sé an ceart chun léirsithe síochánta
a chosaint.
Thug an 18ú cruinniú bliantúil den Choiste um Chomhar deis plé a dhéanamh ar
chaidreamh trádála agus eacnamaíoch, lena n-áirítear ballraíocht na hÚisbéiceastáine
i scéim GSP+ an Aontais. Cumhdaíodh comhar teicniúil sa phlé freisin; tacaíocht an
Aontais do straitéis forbartha na hÚisbéiceastáine; comhar in earnáil an fhuinnimh,
agus béim á leagan ar an inbhuanaitheacht agus ar an aistriú glas; cearta an duine
agus saoirsí bunúsacha, go háirithe maidir le hathchóiriú bunreachtúil agus athchóiriú
chód coiriúil na hÚisbéiceastáine; agus an staid réigiúnach san Áise Láir, lena n-áirítear
an staid san Afganastáin. D’fhéach an dá thaobh chun tosaigh ar an gComhdháil
Nascachta Inbhuanaithe idir an tAontas agus an Áise Láir a bheidh ar siúl i mí na
Samhna 2022 in Samarkand, an Úisbéiceastáin.
Ó chuaigh Uachtarán na hÚisbéiceastáine, Shavkat Mirziyoyev, i mbun oifige in 2016,
tá athruithe daonlathacha fadréimseacha agus gasta fós ar siúl, lena n-áirítear roinnt
athchóirithe uaillmhianacha agus athruithe inmheánacha, amhail roinnt príosúnach
polaitiúil a scaoileadh saor, rud a léiríonn roinnt forbairtí dearfacha. Leagadh síos
an bhunchloch do hathruithe sin i straitéis náisiúnta forbartha na hÚisbéiceastáine
2017-2021.
I mí Feabhra 2021, shínigh Mirziyoev, dlí chun na toghcháin uachtaránachta a
bhogadh go dtí Deireadh Fómhair 2021. D’athdhearbhaigh ESCE/ODIHR a moltaí
maidir le maoiniú páirtithe, dlús a chur le comhaireamh vótaí agus acmhainní stáit
a laghdú d’fheachtais toghcháin. B’ábhar imní é sa tréimhse roimh thoghcháin
Dheireadh Fómhair 2021 nach mbeadh aon fhíor-fhreasúra ann. Dhiúltaigh údaráis
Úisbéiceastánacha clárú páirtí nua, Haqiqat va Taraqqiyo (Páirtí Daonlathach Sóisialta
na Fírinne agus an Dul Chun Cinn) ar na forais go raibh go leor de na sínithe a bhí
bailithe ag an bpolaiteoir de chuid an fhreasúra Khidirnazar Allaqulov neamhbhailí.
I mí na Bealtaine 2021, ghearr cúirt Úisbéiceastánach pianbhreith 6 bliana
príosúnachta ar an mblagálaí, Otabek Sattoriy, as cúisimh a bhain le leabhal agus
sracadh. Is minic a cháin físeáin Sattoriy ardoifigigh rialtais ina chúige Termez,
agus tharraing siad aird ar chásanna éillithe. Deir grúpaí um chearta agus grúpaí
abhcóideachta iriseoirí nárbh ann ach iarracht ag an gceannaireacht eagla a chur ar
an bpreas roimh na toghcháin.
Tá tús curtha ag Úisbéiceastáin le comhar leis an Talaban le déanaí. I mí Dheireadh
Fómhair 2021, bhuail Leas-Phríomh-Aire na hÚisbéiceastáine le toscairí an Talaban
i mbaile teorann Termez na hÚisbéiceastáine chun saincheisteanna trádála agus
idirghníomhaíocht eacnamaíoch a phlé, lena n-áiritheofar slándáil teorann agus
comhar maidir le fuinneamh, iompar agus lastas idirnáisiúnta, chomh maith leis an
tionscadal iarnróid lena nasctar Termez le cathair Phacastánach Peshawar trí Mazar
agus Kabul na hAfganastáine.
D’fhormheas an Pharlaimint Prótacal Teicstílí AE-Úisbéiceastáin i mí na Nollag 2016 tar
éis gealltanas éifeachtach a fháil ón tír, i ndlúthchomhar leis an Eagraíocht Idirnáisiúnta
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Saothair, chun an úsáid a bhaintear as saothar leanaí le linn bhaint bhliantúil an
chadáis a dhíothú. I mí an Mhárta 2019, d’eisigh an Pharlaimint moltaí maidir leis an
gcaibidlíocht le haghaidh an CCCF.
Tugadh cuireadh don Pharlaimint breathnóireacht a dhéanamh ar thoghcháin
reachtacha san Úisbéiceastáin den chéad uair i mí na Nollag 2019, ach ba é ESCE/
ODIHR amháin a ndearna faireachán orthu sin. Dhiúltaigh an Pharlaimint breathnú ar
na toghcháin ar an mbonn nach raibh siad saor ná cothrom, agus chuir sí in iúl nár
tháinig comhaltaí Pharlaimint na hÚisbéiceastáine ach ó pháirtithe atá i bhfabhar an
réimis.
Ghlac an Pharlaimint leis an gcuireadh, áfach, chun faireachán a dhéanamh ar
thoghchán uachtaránachta an 24 Deireadh Fómhair 2021, cé gur líomhnaíodh go raibh
an cúigear iarrthóirí, ar ghlac an Lár-Choimisiún Toghcháin (CEC) leo agus ar chláraigh
sé iad, ar son an rialtais, fad agus a diúltaíodh do bheirt iarrthóirí inchreidte ó Pháirtí
Daonlathach Sóisialta na Fírinne agus an Dul Chun Cinn clárú.
Neartaíodh an caidreamh idir an Úisbéiceastáin agus an Rúis faoin Uachtarán
Mirziyoyev. Shínigh an dá thír comhaontú maidir leis an gcomhar míleata-teicniúil a
leathnú le tiomantas chun earraí míleata, trealamh míleata, taighde agus cúnamh
a sholáthar go comhpháirteach agus chun airm atá as dáta a athnuachan. Tá an
Rúis ar cheann de na comhpháirtithe trádála is mó atá ag an Úisbéiceastáin agus tá
suim ar leith ag infheisteoirí na Rúise in earnáil ola agus gáis na hÚisbéiceastáine.
Comhoibríonn Gazprom na Rúise le táirgeoir hidreacarbón Uzbekneftegaz maidir le
táirgeadh gáis i ngáscheantair na hÚisbéiceastáine, agus ceannaíonn sé gás na
hÚisbéiceastáine freisin. An 15 Meán Fómhair 2022, d’óstáil an Úisbéiceastáin an
cruinniú déthaobhach idir Uachtarán na Síne Xi Jinping agus Uachtarán na Rúise
Vladimir Putin in Samarkand.
D. An Tuircméanastáin
Tá an Tuircméanastáin fós ina tír smachtúil faoi riail fhorlámhach an Uachtaráin
Berdymukhamedov. Is léir ón méid a thit amach le déanaí nach bhfuil dul chun cinn
tagtha ar fhorbairt dhaonlathach agus nach bhfuil feabhas tagtha ar staid chearta an
duine sa tír sin. In 2021, thug an Tuircméanastáin roinnt athchóirithe bunreachtúla
isteach, lena n-áirítear Teach Uachtarach a chruthú. Mar sin féin, tá ról Pharlaimint na
Tuircméanastáine thar a bheith teoranta go fóill.
Tháinig caidreamh foirmiúil idir an tAontas agus an Tuircméanastáin chun cinn in 1997,
agus shínigh an dá pháirtí CCC in 1998. Cé go bhfuil an CCC daingnithe cheana féin
ag Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh agus ag an Tuircméanastáin ó 2004 i leith, is é
daingniú Pharlaimint na hEorpa an ceanglas deiridh atá fágtha chun bailchríoch a chur
air. Dhiúltaigh an Pharlaimint arís agus arís eile a toiliú a thabhairt chun an CCC idir
AE agus an Tuircméanastáin a dhaingniú mar gheall ar an imní mhór atá uirthi faoi
na tagarmharcanna gearrthéarmacha do dhul chun cinn na Tuircméanastáine maidir
le cearta an duine agus saoirsí bunúsacha. Dá bhrí sin, tá an caidreamh déthaobhach
idir an tAontas agus an Tuircméanastáin á rialú faoi láthair ag Comhaontú Trádála
Eatramhach 2010.
Cé is moite de chreataí réigiúnacha AE-an Áise Láir, bíonn idirphlé déthaobhach
bliantúil ag an Aontas agus ag an Tuircméanastáin: an tIdirphlé maidir le Cearta
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an Duine idir an tAontas Eorpach agus an Tuircméanastáin agus Comhchoiste AE-
an Tuircméanastáin. Tionóladh an 20ú Comhchoiste i mí Dheireadh Fómhair 2021
chun comhpháirtíocht agus comhar a fhorbairt tuilleadh, go háirithe maidir le forbairt
eacnamaíoch, trádáil agus infheistíocht chomh maith le tionscadail chomhpháirteacha
a fhorbairt maidir leis an gcomhshaol, talmhaíocht, oideachas agus cosaint sláinte.
D’athdhearbhaigh an tAontas gur bunghnéithe den chaidreamh idir AE agus an
Tuircméanastáin iad an smacht reachta agus an urraim do chearta an duine.
Reáchtáladh an 13ú hIdirphlé maidir le Cearta an Duine idir AE agus an Indinéis an 6
Iúil 2021. Díríodh sa phlé ar a oibleagáidí dlíthiúla idirnáisiúnta a bheith á gcomhlíonadh
ag an Tuircméanastáin, go háirithe urraim do chearta an duine, saincheisteanna
socheacnamaíocha agus comhar maidir le hardáin iltaobhacha. Níl cúrsaí maidir le
cearta an duine sa Tuircméanastáin le moladh agus tá a himní faoi sin curtha in iúl
go seasta ag an bParlaimint agus, dá réir sin, tá bac curtha ar theacht i bhfeidhm
an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta agus Comhair go dtí seo aici. I mí an Mhárta
2019, rinne an Pharlaimint moltaí a leagan amach a mbeidh aghaidh le tabhairt orthu
sula smaoineodh sí ar a toiliú a thabhairt. Ní bhfuair an Pharlaimint cuireadh riamh
breathnóireacht a dhéanamh ar thoghcháin sa Tuircméanastáin. Tionólfar an séú
Cruinniú Idirpharlaiminteach idir AE agus an Tuircméanastáin i mí na Nollag 2022.
Le hionradh na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra 2022, tá tíortha an Aontais ag iarraidh
acmhainní gáis an Tuircméanastáin a mhéadú chun a slándáil fuinnimh a áirithiú. Mar
thoradh air sin, tá an Tuircméanastáin agus an tAontas Eorpach ag obair faoi láthair ar
chomhaontú gáis, ós rud é go bhfuil an Tuircméanastáin ag iarraidh a cuid onnmhairí
fuinnimh a éagsúlú, agus ag an am céanna is mian leis an Aontas a allmhairí fuinnimh
a éagsúlú. I mí na Samhna 2014, shínigh an Tuircméanastáin creat-chomhaontú le
Türkiye chun a ghás a sholáthar tríd an bpíblíne gáis Tras-Anatolian, a fhaigheann
gás anois ó gháscheantar Shah Deniz na hAsarbaiseáine i Muir Chaisp. In 2021, chuir
Trans Caspian Resources a thionscadal i láthair don Idirnascaire Tras-Chaisp, píblíne
gháis níos lú (i gcomparáid leis an bpíblíne gháis Tras-Chaisp) ón Tuircméanastáin
go dtí an Asarbaiseáin. Nuair a bheidh sé críochnaithe, soláthróidh sé idir 10 agus 12
billiún méadar ciúbach de ghás nádúrtha in aghaidh na bliana.
E. An Táidsíceastáin
Tá forbairt shuntasach tagtha ar rannpháirtíocht an Aontais leis an Táidsíceastáin ó
neamhspleáchas na tíre ón APSS in 1992. Is é an creat dlíthiúil reatha don chaidreamh
idir an AE agus an Táidsíceastáin an CCC a síníodh i mí Dheireadh Fómhair 2004
agus a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2010. Thug an Pharlaimint a toiliú i leith an
CCC a thabhairt i gcrích in 2009, ach d’iarr sí go ndéanfaí cúrsaí maidir le cearta an
duine, éilliú, sláinte agus oideachas a fheabhsú. Chuir an CCC le feabhas a chur ar an
gcomhar déthaobhach agus ardaíodh próifíl an Aontais sa Táidsíceastáin, inar leagadh
amach ardán le haghaidh idirphlé polaitiúil agus lena ndírítear ar thrádáil dhéthaobhach
agus caidreamh eacnamaíoch a chur chun cinn. Áirítear ann freisin airteagail maidir le
comhar i ndáil leis an imirce agus maidir leis an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid,
drugaí agus sceimhlitheoireachta.
Is comhpháirtí tábhachtach de chuid an Aontais í an Táidsíceastáin a bhfuil roinnt
dúshlán le sárú aici faoi láthair, amhail tionchar smachtbhannaí idirnáisiúnta agus
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filleadh go leor imirceach de chuid na Táidsíceastáine ón Rúis tar éis di ionradh a
dhéanamh ar an Úcráin, an staid chriticiúil maidir le cearta an duine agus an spéis mhór
atá ann dul isteach i scéim fhabhrach trádála GSP+. Tar éis tháthcheangal an Talaban
san Afganastáin, tá na mílte dídeanaí ón Afganastáin á n-óstáil ag an Táidsíceastáin.
Tá an tír tiomanta don troid i gcoinne leathadh an antoisceachais agus an radacachais
san Áise Láir.
Pléadh bealaí chun an caidreamh a fhorbairt tuilleadh le linn an naoú cruinniú den
Chomhairle um Chomhar idir AE agus an Táidsíceastáin i Feabhra 2021. Ó shin i leith,
cuireadh tús le teagmhálacha chun tús a chur le caibidlíocht le haghaidh CCCF, ag
leanúint sampla de thíortha eile na hÁise Láir. I dteannta plé ar thionchar COVID-19,
mhol an tAontas freisin don Táidsíceastáin feabhas a chur ar an teist atá uirthi maidir
le saoirsí bunúsacha agus urraim do chearta an duine. Bhí an 12ú hIdirphlé maidir le
Cearta an Duine ar siúl i mí na Samhna 2020 agus cuireadh ábhair imní in iúl maidir
le sáruithe ar chearta an duine.
I mí an Mhárta 2020, reáchtáladh toghcháin pharlaiminteacha sa Táidsíceastáin.
Is le tromlach mór a bhuaigh Páirtí Daonlathach an Phobail a bhí i gceannas.
Reáchtáladh an toghchán uachtaránachta i mí Dheireadh Fómhair 2021 le linn
phaindéim COVID-19. Mar a bhíothas ag súil leis, bhuaigh Emomali Rakhmonov
(Rahmon) an toghchán go héasca, rud a chiallaíonn go mbeidh seacht mbliana eile
aige mar Uachtarán.
I mí an Mheithimh 2016, ghlac Parlaimint na hEorpa rún an-chriticiúil maidir le staid
na bpríosúnach coinsiasa sa Táidsíceastáin, inar cuireadh in iúl gur cúis mhór imní di
an meath ar chearta an duine, an méadú atá tagtha ar líon na ngníomhaithe ar son
chearta an duine a bhí á gcoinneáil agus á ngabháil, an lucht freasúra polaitiúil agus a
mbaill teaghlaigh agus srianta tromchúiseacha ar na meáin neamhspleácha.
Chuir an Pharlaimint in iúl arís agus arís eile gur cúis imní di na caismirtí ag teorainn
na Cirgise-Tajik agus ba dhíol sásaimh di an comhaontú maidir leis an sos comhraic
ar thángthas air i mí Aibreáin 2021. I mí Mheán Fómhair 2022, áfach, tháinig méadú ar
an bhforéigean idir gardaí teorann feadh suíomhanna éagsúla ag an teorainn. Tá an
géarú sin díobhálach don chobhsaíocht réigiúnach.
F. An Mhongóil
Cé nach gcumhdaítear an Mhongóil faoi straitéis an Aontais don Áise Láir, tá sí aicmithe
ag an bParlaimint mar chuid den réigiún a thagann faoi chuimsiú a buantoscaireachtaí.
Is iomaí gné chultúrtha, stairiúil agus eacnamaíoch atá i gcoiteann ag an Mongóil le
poblachtaí iar-APSS na hÁise Láir. Le tríocha bliain anuas, tá aitheantas faighte ag an
Mongóil mar ‘thamhnach an daonlathais’ a bhfuil fás eacnamaíoch láidir ann, cé gur
ábhar imní an méid a tharla in 2019 go raibh cnaí an daonlathais ag bagairt uirthi. In
2017, thug Parlaimint na hEorpa a toiliú i leith CCC AE-an Mhongóil.
Fiú i lár phaindéim COVID-19, reáchtáil an Mhongóil a toghcháin pharlaiminteacha
rialta agus toghadh Ukhnaa Khürelsükh ina uachtarán. Ós rud é go n-éilíonn an
bunreacht nua leasaithe nach mbeadh an tUachtarán cleamhnaithe le páirtí polaitiúil,
tháinig Príomh-Aire reatha na Mongóile Luvsannamsrai Oyun-Erdene in áit Ukhnaa
mar cheannaire Pháirtí Phobal na Mongóile (MPP) i mí an Mheithimh 2021. Is é an t-
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ábhar is suntasaí i bpolaitíocht na Mongóile faoi láthair ná comhdhlúthú an pháirtí MPP
a bhfuil olltromlach i bParlaimint na Mongóile agus rialú na huachtaránachta aige.
Tionóladh cruinniú bliantúil an Chomhchoiste idir an tAontas agus an Mhongóil i mí
an Mheithimh 2022 chun an chomhpháirtíocht a athdhearbhú bunaithe ar luachanna
comhroinnte amhail an daonlathas, cearta an duine, an smacht reachta agus urraim
do phrionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe. Chomhaontaigh an Mhongóil agus an
tAontas gur gá an t-athrú aeráide a chomhrac agus an comhshaol a chosaint, ag tacú
go hiomlán le cur chun feidhme Chomhaontú Pháras. Thréaslaigh an tAontas leis an
Mongóil as a bheith i measc na gcúig thír tosaíochta lena bhfuil an tAontas ag cur
comhpháirtíocht foraoise ar bun faoi láthair, ós rud é go bhfuil leas coiteann ag an
Mongóil agus ag an Aontas Eorpach forbairt ghlas inbhuanaithe a chur chun cinn,
ar príomhchuspóir é faoi chlár ilbhliantúil táscach 2021-2027. Roimhe seo, tháinig an
Mheitheal um Chomhar um Fhorbairt idir an tAontas agus an Mhongóil le chéile i mí
an Mhárta 2022 chun tosaíochtaí forbartha agus infheistíochta a phlé, chomh maith
le clár ilbhliantúil táscach 2021-2027. Tionóladh an Fochoiste um thrádáil agus um
infheistíocht idir AE agus an Mhongóil i mí an Mhárta 2022, inar sainaithníodh réimsí
féideartha comhair, tús na caibidlíochta chun teacht ar chomhaontú maidir le tásca
geografacha agus deiseanna i réimse an fuinneamh in-athnuaite agus an gheolaíocht
a chosaint.
Bhain ráitis na Parlaiminte i leith na Mongóile le saincheisteanna eacnamaíocha
den chuid is mó, ach bhain siad freisin le riachtanais forbartha agus dhaonnúla na
tíre chomh maith atá nasctha le dálaí adhaimsire. Rinne toscaireacht de chuid na
Parlaiminte breathnóireacht ar thoghcháin uachtaránachta na Mongóile in 2017 agus
ar thoghcháin pharlaiminteacha na Mongóile in 2016 agus tugadh faoi deara go bhfuil
daonlathas daingean á fhorbairt ag an tír. Mar sin féin, ní dhearna an Pharlaimint
breathnóireacht ar thoghchán parlaiminteach mhí an Mheithimh 2020 mar gheall ar
phaindéim COVID-19, ná ar thoghchán uachtaránachta mhí an Mheithimh 2021.
Tionóladh an 15ú Cruinniú Idirpharlaiminteach idir AE agus an Mhongóil i mí an
Mheithimh 2022 sa Bhruiséil.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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