
Az Európai Unió ismertetése - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

KÖZÉP-ÁZSIA

Az EU elismeri a hatalmas ázsiai földrészt Európával összekötő Közép-Ázsia
stratégiai jelentőségét. A közép-ázsiai régióra vonatkozó uniós stratégiát 2019-
ben aktualizálták, a hangsúlyt a rezilienciára (többek között az emberi jogokra,
a határbiztonságra és a környezetvédelemre), a fejlődésre (különösen az
összekapcsoltságra) és a regionális együttműködésre helyezve. A Parlament
hangsúlyozza az emberi jogok, a jó kormányzás és a társadalmi fejlődés
fontosságát a régióban, kiemelve a parlamentáris diplomácia ebben betöltött
szerepét. A Parlament határozottan, konkrét kezdeményezésekkel támogatja a
demokráciát és a jogállamiságot, többek között Közép-Ázsia demokratikusabbá
válását. Miután 2021. augusztusában Afganisztánban a tálibok átvették a hatalmat,
Közép-Ázsia kulcsfontosságúvá vált a biztonság és a stabilitás szempontjából.
Tádzsikisztán kifejezte fenntartásait, Türkmenisztán és Üzbegisztán azonban
a közelmúltban megkezdte az együttműködést a tálibokkal. A 2022. januári
kazahsztáni zavargások (amelyek befejeződtek, miután a Kollektív Biztonsági
Szerződés Szervezete orosz vezetéssel csapatokat küldött az országba) és a
Tádzsikisztán és Kirgizisztán közötti jelenlegi összecsapások azt mutatják, hogy
fennáll az instabilitás kockázata egy Oroszország befolyása alatt álló régióban.
Az Ukrajna elleni orosz invázióval és a csapatok fronton történő összevonásával
Moszkva közép-ázsiai befolyása folyamatosan gyengül. Oroszország azonban
továbbra is kulcsfontosságú biztonsági szereplő a térségben, az öt közép-ázsiai
ország közül háromban létesítményekkel rendelkezik, ellenőrzi a fegyverimport
kétharmadát, és támogatja a térség kormányait.

JOGALAP

— Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. címe: „Külső fellépések”;

— az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 206–207. cikke
(kereskedelem) és 216–219. cikke (nemzetközi megállapodások);

— partnerségi és együttműködési megállapodások (PEM) a kétoldalú kapcsolatokról,
Türkmenisztán kivételével, amely ország esetében ideiglenes kereskedelmi
megállapodás van érvényben. A Kazahsztánnal kötött új, megerősített partnerségi
és együttműködési megállapodás 2020. március 1-jén teljes körűen hatályba
lépett. A Kirgizisztánnal kötött megerősített partnerségi és együttműködési
megállapodást 2019 júliusában parafálták, és jelenleg Üzbegisztánnal folynak
a tárgyalások. Tádzsikisztán ugyancsak kifejezte érdeklődését egy megerősített
partnerségi és együttműködési megállapodás iránt.
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A KÖZÉP-ÁZSIAI ORSZÁGOK, VALAMINT AZ EU ÉS KÖZÉP-ÁZSIA
KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

Ezek az országok határviták és a természeti erőforrásokkal kapcsolatos
nézeteltéréseik miatt sokáig alig tartottak fenn kapcsolatokat egymással. A
helyzet azonban az Üzbegisztánban a 2016-ban bekövetkezett hatalomváltást
követően gyorsan megváltozott, új lehetőségeket nyitva a regionális együttműködés
előtt. Az 1990-es években útjára indított regionális együttműködés témájában
2018 márciusában, Asztanában tartották meg a közép-ázsiai vezetők első
csúcstalálkozóját, a másodikra pedig 2019 novemberében, Taskentben került sor.
A figyelem középpontjába kerültek a megújulóenergia-források is, a regionális
együttműködés és beruházás ugyanis e tekintetben is óriási potenciális lehetőségeket
kínál. A térség gazdasága 2020-ban a Covid19-világjárvány miatt erőteljesen
visszaesett, majd 2021-ben 3,9%-os növekedéssel bővült, az aktuális kilátások pedig
az Ukrajna elleni orosz invázió, a globális infláció és a nyersanyagárak emelkedése
miatt bizonytalanok.
Valamennyi közép-ázsiai ország többirányú külpolitikát folytat, mert egyaránt
jó kapcsolatok kialakítására törekszik Oroszországgal, Kínával, az EU-val és
különösen az USA-val. A Törökországgal és Iránnal fenntartott kapcsolatok is
fontosak. Türkmenisztán erősen elzárkózik a külvilágtól, és „állandó semlegességét”
még az ENSZ is elismeri. Az uniós kereskedelem mértéke – elsősorban az
ásványi erőforrások tekintetében – Kazahsztánnal figyelemre méltó és Üzbegisztán
vonatkozásában nő, nem utolsósorban az EU és Üzbegisztán közötti, a textilágazatra
vonatkozó jegyzőkönyv elfogadásának köszönhetően, amelyhez a Parlament 2016-
ban egyetértését adta. Az EU ezenfelül üdvözölte Kirgizisztán, Tádzsikisztán és
Kazahsztán csatlakozását a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO). Kazahsztán és
Kirgizisztán az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjai.
A Parlament 2016-ban támogatta az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiáját,
szorgalmazva a stratégia célzottabbá tételét. Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó
stratégiáját a Tanács 2019 júniusában hagyta jóvá. Az EU kapcsolatainak hatóköre attól
függ, hogy az egyes közép-ázsiai országok mennyire készek reformok végrehajtására
és a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás
megerősítésére, valamint a gazdaság korszerűsítésére és diverzifikálására, többek
között a magánszektor – különösen a kis- és középvállalkozások – támogatása révén.
A regionális megközelítés és a regionális együttműködés fontosságát az EU–Közép-
Ázsia miniszteri találkozókon is hangsúlyozták. A 17. EU–Közép-Ázsia miniszteri
találkozóra 2021 novemberében került sor azzal a céllal, hogy támogassák a Covid19
utáni zöld és fenntartható helyreállítást, és ösztönözzék az együttműködést az
afganisztáni fejlemények nyomán kialakuló kihívások kezelése érdekében.
A Parlament Közép-Ázsiával kapcsolatos tevékenységeit a Külügyi Bizottság (AFET),
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) és a Biztonság- és Védelempolitikai
Albizottság (SEDE), az Emberi Jogi Albizottság (DROI), a Közép-Ázsiával fenntartott
kapcsolatokért felelős küldöttség (D-CAS) végzi, és e tevékenységek egyéb
szervek mellett a parlamenti együttműködési bizottságokon és az Afganisztánnal
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fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségen (D-AF) keresztül zajlanak. A parlamenti
együttműködési bizottságok, amelyek a legtöbb közép-ázsiai ország viszonylatában
működnek, évente üléseznek. Az európai parlamenti képviselők figyelemmel kísérik
a megállapodások végrehajtását, továbbá az emberi jogi kérdésekre, a politikai
helyzetre, a gazdasági és fejlesztési együttműködésre, valamint a választási
folyamatokra helyezik a hangsúlyt.
2013 óta rendszeresen sor kerül az EU és Közép-Ázsia között a magas szintű politikai
és biztonsági kérdésekről az uniós és közép-ázsiai országok között folytatott politikai
és biztonsági párbeszédre. E párbeszédből később az EU közép-ázsiai stratégiai
prioritásairól, valamint az EU és Ázsia összekapcsolásának előmozdításáról folytatott
megbeszélések bontakoztak ki.
Az EU 2019-ben küldöttséget nyitott Türkmenisztánban, így már minden közép-ázsiai
országban van uniós küldöttség. Az EU mongóliai küldöttségét 2017-ben nyitották meg.
2020-ban a kétirányú árukereskedelem értéke elérte a 22,3 milliárd EUR-t, ami
4,1 milliárd EUR kereskedelmi többletet mutatott Közép-Ázsia javára. A közép-
ázsiai országok a 2014 és 2020 közötti időszakban a Fejlesztési Együttműködési
Eszközből (DCI) 1,02 milliárd EUR összegű finanszírozást kaptak, amely kétoldalú
segítségnyújtást és regionális programokat egyaránt magában foglalt (360 millió EUR).
A segítségnyújtás középpontjában az oktatás, a regionális biztonság, a természeti
erőforrásokkal folytatott fenntartható gazdálkodás és a társadalmi-gazdasági fejlődés
állt. Kazahsztán és Türkmenisztán már nem jogosult a fejlesztési együttműködési
eszköz kétoldalú részeire – mivel 2014-ben megszerezték a „felső sávba tartozó
közepes jövedelmű ország” státuszt –, de a regionális programokhoz továbbra
is hozzáférnek. A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze valamennyi
közép-ázsiai államban működik, Türkmenisztán kivételével, ahol a civil szervezetek
túl csekély számban vannak jelen, túl kevéssé szervezettek, és túlzottan szigorú
ellenőrzés alatt állnak. A Horizont Európa az EU új kulcsfontosságú kutatási és
innovációs finanszírozási programja, amely a 2021–2027 közötti többéves indikatív
program keretében hét év alatt világszerte bárhol felhasználható 95,5 milliárd eurós
költségvetéssel rendelkezik.
Az EU aktualizálta a közép-ázsiai partnerekkel kötött régebbi partnerségi és
együttműködési megállapodásokat.
2021. október 4–5-én sor került az EU–Közép-Ázsia környezetvédelmi és éghajlat-
változási munkacsoport (WGECC) 10. ülésére. Az EU–Közép-Ázsia civil társadalmi
fórumot 2021. október 6-án a kazahsztáni Almatiban tartották „A jobb jövő építése:
részvétel a válságot követő fenntartható helyreállításban” címmel.
A tálibok 2021. augusztusi hatalomátvételét követően az Afganisztánban kialakult
helyzet nemcsak globális kérdés, hanem egyúttal a közép-ázsiai kormányokat a
leginkább aggasztó probléma is. Az egész közép-ázsiai régióban létfontosságúvá vált
a vallási szélsőségesség és a terrorhálózatok megfékezése és a belföldi kábítószer-
kereskedelem elleni küzdelem. Egyes közép-ázsiai köztársaságok (különösen
Tádzsikisztán) továbbra is vonakodnak az érdemi együttműködéstől a tálibokkal,
jóllehet a tálibok szemmel láthatólag diplomáciai offenzívát indítottak közép-ázsiai
szomszédjaik megnyugtatása érdekében. Az afganisztáni humanitárius válság miatt

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


Az Európai Unió ismertetése - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

Közép-Ázsia célországgá vált számos afgán menekült számára, akik így a 2021–2027-
es időszakra vonatkozó többéves uniós indikatív program részét képező kétoldalú és
regionális programoknak köszönhetően további uniós támogatásban részesülhetnek.
A. Kazahsztán
Kazahsztán esetében a Parlament 2017-ben egyetértését adta a partnerségi és
együttműködési megállapodáshoz, hangsúlyozva a „többért többet” elv fontosságát a
politikai és társadalmi-gazdasági reformok ösztönzése szempontjából.
Nurszultán Nazarbajev volt elnök három, hatalomban töltött évtized után
2019 márciusában lemondott ugyan, de „legfőbb vezetőként” és „a nép atyjaként” az
új elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev alatt is megőrizte jelentős befolyását és hivatalos
hatásköreit, többek között a Nemzeti Biztonsági Tanács elnökeként. Kazahsztánban
2021 januárjában parlamenti választásokat tartottak a 107 tagú országgyűlés (a
Mazsilisz) megválasztására. A kormányzó Nur-Otan párt megtartotta a többséget, a
Nemzeti Szociáldemokrata Párt azonban bojkottálta a választást, azt állítva, hogy a
politikai elit csalást követett el.
A Parlament 2022 januárjában állásfoglalást fogadott el a kazahsztáni helyzetről,
miután az országban tiltakozások törtek ki a cseppfolyósított gáz – a kormány
által korábban rögzített – árának váratlan megugrását követően. A tiltakozások
eszkalálódtak, miután ismeretlen, jól képzett és szervezett fegyveresek erőszakos
cselekményeket provokáltak ki. Tokajev elnök sürgős intézkedések elfogadását
rendelte el, és szükségállapotot hirdetett ki. Tokajev elnök kérésére az Oroszország
által vezetett katonai szövetség, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete
megállapodott abban, hogy katonákat („békefenntartó erőket”) küld Kazahsztánba
Oroszországból, Belaruszból, Tádzsikisztánból, Örményországból és Kirgizisztánból.
Tokajev elnök a válságot arra használta fel, hogy a korábbi kormányzatot vádolja,
megszilárdítsa hatalmát, és véget vessen a Nazarbajev által rá kényszerített
kettős hatalmi rendszernek. Tokajev átvette a Biztonsági Tanács elnöki tisztségét,
és új miniszterelnököt nevezett ki. Nazarbajev családjának kulcsfontosságú tagjai
elvesztették befolyásos pozícióikat. A volt szovjet köztársaság első elnökétől,
Nurszultán Nazarbajevtől való eltávolodást célzó legutóbbi lépésként 2022
szeptemberében a kazahsztáni parlament átnevezte az ország fővárosát Nur-
Szultánról Asztanára.
2022. január 11-én Tokajev elnök jelentős reformcsomagot hirdetett ki. Az elmúlt
években Kazahsztánban magas volt a gazdasági növekedés, 2006-ban a közepes
jövedelmű országok felső sávjába tartozó országgá vált. E gazdasági fejlődést
veszélybe sodorta a Covid19-világjárvány súlyos hatása, valamint az ország Kínától
való politikai és gazdasági függőségének fokozódása. 2021 áprilisában Kazahsztán
saját Covid19-oltóanyagot (QazVac) jelentett be, és készen állt a termelés növelésére
annak érdekében, hogy a vakcinát valamennyi polgára számára elérhetővé tegye. Az
Ukrajna elleni orosz invázió miatt a GDP-növekedés 2022-ben várhatóan csökkenni
fog. 2022-ben lesz a Kazahsztán és Kína közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének
30. évfordulója is, amelynek előestéjén azonban a kazahok tiltakozásukat fejezték ki
Kína növekvő befolyása és gazdasági ereje miatt.
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Kazahsztán ratifikálta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához
csatolt második fakultatív ENSZ-jegyzőkönyvet, majd 2021 januárjában eltörölte a
halálbüntetést, és ezzel az egyezmény 88. aláírójává vált. Az Európai Külügyi Szolgálat
(EKSZ) nyilatkozatban üdvözölte ezt a lépést. Kazahsztán 2020-ban csatlakozott az
ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához, amely az Emberi
Jogok Nemzetközi Törvényének részét képező többoldalú szerződés.
Kazahsztán 2022. június 5-én alkotmányos népszavazást tartott, amely jelentős
változásokat hozott a meglévő intézményi hatalmi egyensúly terén, többek között
azáltal, hogy csökkentette az elnök hatalmát, és erősítette a parlament szerepét. A
hivatalos részvételi arány magas volt (68%), és a szavazók 77,1%-a szavazott a
változtatások mellett.
2022 júniusában került sor az EU–Kazahsztán Együttműködési Tanács 19.
ülésére, amelyen áttekintették az EU–Kazahsztán partnerségi és együttműködési
megállapodás végrehajtása terén elért eredményeket. Az ülésen az EU üdvözölte
az EU és Kazahsztán között kialakult gazdasági kapcsolatok magas szintjét. Az EU
Kazahsztán legnagyobb kereskedelmi partnere és külföldi beruházója, és Kazahsztán
továbbra is az EU fő kereskedelmi partnere Közép-Ázsiában. 2021-ben a kereskedelmi
mérleg elérte a 12 milliárd EUR-t Kazahsztán javára. Az EU emellett üdvözölte a
2019-ben indított EU–Kazahsztán magas szintű üzleti platform keretében folytatott
sikeres együttműködést, és különösen azt a konstruktív szellemet, amelyet Kazahsztán
tanúsított az uniós befektetők közös aggályainak kezelése terén.
Kazahsztánban a Parlament 2005 óta nem végzett választási megfigyelést. Az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok
Hivatala (EBESZ/ODIHR) küldött választási megfigyelőket Kazahsztánba. Az EBESZ/
ODIHR hiányosságokat tárt fel a 2021. januári parlamenti választások során, többek
között hogy a Nur-Otan pártnak nem volt érdemleges ellenzéke, és nem tartották be az
EBESZ/ODIHR alapvető szabadságokkal, a választási igazgatás pártatlanságával és
a jelölési kritériumokkal kapcsolatos ajánlásait. Emellett az EKSZ megállapította, hogy
bár Kazahsztán jelentős politikai reformokat hajtott végre, ezek hatékony alkalmazását
a választások alkalmával nem sikerült bizonyítania.
A Parlament a riasztó kazahsztáni emberi jogi helyzetről szóló, 2021. február
11-i állásfoglalásában felszólított a választások megtartására vonatkozó jogi keret
tiszteletben tartására. A Parlament hangsúlyozta, hogy végre kell hajtani az alapvető
szabadságokat garantáló EBESZ-ajánlásokat, meg kell szüntetni az emberi jogi
aktivistáknak és a politikai ellenzéki mozgalmak tagjainak önkényes fogva tartását,
biztosítani kell az LMBTI-személyek jogait, valamint szavatolni kell a kazahok és
más etnikai kisebbségi csoportok biztonságát. A Parlament szorgalmazta továbbá az
emberi jogok megsértéséért közvetlenül felelős kazahsztáni tisztviselőkkel szembeni
esetleges egyéni szankciók kiszabását.
B. Kirgizisztán
2019 júliusában megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás aláírására
került sor Kirgizisztánnal. Az EU a fenntartható fejlődés és a reformok egyik fő
támogatója Kirgizisztánban. 2014 és 2020 között az EU 174 millió EUR-t különített el
adományalapú fejlesztési támogatásra, az alábbi három fő területen foganatosítandó
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támogatási intézkedések számára: jogállamiság, integrált vidékfejlesztés és oktatás.
Az EU emellett jogállamisági programon keresztül támogatja a demokratikus átmenetet
és a demokratikus választásokat, és 20 millió EUR-t különített el a stabilizáció és
a demokratizálódás támogatására. A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves
indikatív program reagál a 2040-ig szóló kirgiz nemzeti fejlesztési stratégiára, amely
hosszú távú ütemtervet határoz meg azzal a céllal, hogy Kirgizisztán 2040-re erős,
önellátó és virágzó országgá váljon.
Az EBESZ/ODIHR rendszeresen figyelemmel kíséri a parlamenti és
elnökválasztásokat. A legutóbbi parlamenti választásokat 2020. október 4-én
tartották Kirgizisztánban, és annak eredményét az elkövetett szabálytalanságok
és szavazatvásárlások miatti tömeges tiltakozásokat követően érvénytelenítették.
Szuronbaj Dzsinbekov kirgiz elnök 2020 októberében lemondott, és 2021 januárjában
elnökválasztást tartottak az országban, ezt követően pedig hivatalba lépett Szadir
Dzsaparov, Kirgizisztán hatodik elnöke. Az EU az EBESZ/OIDHR jelentése alapján
megállapította, hogy a részvételi arány alacsony volt, a jelöltek számára nem
biztosítottak egyenlő versenyfeltételeket, megsértették a kampányeljárásokat, és
visszaéltek a kormányzati erőforrásokkal. Az EU emellett felszólította az elnököt, hogy
tegyen ígéretet az alapvető szabadságokra és az emberi jogokra vonatkozó egyetemes
kötelezettségek betartására, és sürgette az alkotmány tiszteletben tartását és
parlamenti választások EBESZ/OIDHR-rel együttműködésben történő megrendezését.
A parlamenti választásokra 2021 novemberében került sor. Az Európai Parlament
Közép-Ázsiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége (D-CAS) látogatást tett
az országban.
A 2021. április 11-én tartott népszavazáson a választók jóváhagyták az új
alkotmányt, amely 25%-kal, 90-re csökkentette a parlamenti képviselők számát.
Az új alkotmány emellett felhatalmazta az elnököt bírák és a bűnüldöző szervek
vezetőinek kinevezésére, és az elnök számára egy hivatali időt engedélyező törvény
helyébe olyan szabályozást léptetett, amely lehetővé teszi az elnök újraválasztását egy
második hivatali időszakra. Az EU 2021 áprilisában nyilatkozatot adott ki a kirgizisztáni
alkotmányos reformról, amelyben kifejezésre juttatta sajnálatát a civil társadalmat
is bevonó inkluzív párbeszéd hiánya miatt. Az EU kitartott azonban amellett, hogy
továbbra is támogatni fogja a reformra irányuló törekvések előbbre vitelét.
2021 júniusában az EU közép-ázsiai különleges képviselője, Peter Burian a
Kirgiz Köztársaságba utazott, hogy kétoldalú találkozókat folytasson Dzsaparov
elnökkel és más magasrangú vezetőkkel, és megvitassák többek között a kétoldalú
együttműködést, az emberi jogi kérdések aktuális állását és a Közép-Ázsiára
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásával kapcsolatos kihívásokat.
Az EU–Kirgiz Köztársaság Együttműködési Tanács 2021. június 4-i 18. ülésén tárgyalt
a jogállamiság megerősítéséről, az igazságszolgáltatási és a választási reformok
terén elért eredményekről, a jó kormányzásról, a civil társadalommal folytatott
együttműködésről és az emberi jogokról. Az EU és Kirgiz Köztársaság közötti 11.
éves emberi jogi párbeszédre 2021. szeptember 6-án került sor Brüsszelben. Az
EU aggodalmát fejezte ki a Covid19-cel kapcsolatos korlátozások miatt, amelyek a
nemi alapú erőszak fokozódásához, a független médiára vonatkozó korlátozásokhoz
és ellentmondásos jogalkotási kezdeményezésekhez vezettek. Kirgizisztán adott
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otthont az első EU–Közép-Ázsia gazdasági fórumnak, amelyet 2021. november 5-én
Biskekben tartottak meg.
Kirgizisztánnal kapcsolatban a Parlament aggodalmát fejezte ki az LMBTI-
személyekkel kapcsolatos „propagandát” tartalmazó, 2015-ös törvénytervezetek miatt.
Az EP 2019 januárjában ajánlásokat bocsátott ki egy új kétoldalú megállapodásról
szóló tárgyalásra vonatkozóan. A Kirgizisztán és Tádzsikisztán határán 2021.
áprilisban kitört összecsapásokat követően David McAllister, a Parlament Külügyi
Bizottságának elnöke és Fulvio Martusciello, a D-CAS elnöke 2021. május 3-án
nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölték a tűzszünetet, és felszólították mindkét
felet, hogy a katonai összetűzések helyett folytassanak diplomáciai megbeszéléseket.
A tűzszünetet nem tartották tiszteletben, és a Kirgizisztán és Tádzsikisztán között
zajló határkonfliktus nyomán több százan veszítették életüket vagy sebesültek meg, és
több ezren kényszerültek lakóhelyük elhagyására. A konfliktus 2022 szeptemberében
tovább fokozódott.
A Parlamentet mély aggodalommal tölti el az emberi jogok helyzete Kirgizisztánban.
A bebörtönzött emberi jogi aktivista, Azimjon Aszkarov 2020 júliusában történt
halálával kapcsolatos vizsgálatot előbb lezárták, majd később újra megnyitották. Még
mindig számos külföldi emberi jogi aktivista és külföldi médiatudósító ki van tiltva
Kirgizisztánból. A családon belüli erőszak továbbra is széles körben elterjedt.
C. Üzbegisztán
Üzbegisztán 2021 áprilisában vált a kilencedik kedvezményezett országgá, amikor
csatlakozott a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó uniós
megállapodáshoz (GSP+). E rendszerhez való csatlakozása révén Üzbegisztán
további gazdasági előnyöket élvez, hiszen a GSP+ hatálya alá tartozó
termékek kétharmada esetében a vámtarifákat eltörlik. Az eszköz lendületet ad
az ország exportjának, és fokozza annak vonzerejét a külföldi befektetések
tekintetében. Üzbegisztánnak cserébe 27 kulcsfontosságú nemzetközi egyezményt
kell végrehajtania a jó kormányzás, az emberi és munkavállalói jogok, illetve a
környezet- és éghajlatvédelem területén.
A Parlament az EU és Üzbegisztán közötti új átfogó megállapodásról szóló, 2019.
márciusi ajánlásában kérte, hogy tegyék lehetővé számára a tárgyalási folyamat
megfelelő ellenőrzését.
Az EU és Üzbegisztán 2022. július 6-án parafálta az új megerősített partnerségi
és együttműködési megállapodást, amely új, korszerű és ambiciózus keretet biztosít
az EU és Üzbegisztán közötti partnerség megerősítéséhez. Emellett az EU és
Üzbegisztán az Együttműködési Bizottság 18. éves ülését is megtartotta. A két
fél áttekintette kétoldalú kapcsolataik előző évi alakulását és a következő évre
vonatkozó kilátásokat. Az EU felvetette a közelmúltban Karakalpaksztánban történt
erőszakos események ügyét, és szorgalmazta a tiltakozások körülményeinek mielőbbi
független kivizsgálását. Az EU hangsúlyozta a békés tüntetéshez való jog védelmének
fontosságát.
Az Együttműködési Bizottság 18. éves ülése lehetőséget biztosított a kereskedelmi
és gazdasági kapcsolatok megvitatására, beleértve Üzbegisztánnak az EU GSP
+ rendszerében való tagságát is. A megbeszéléseken szóba került a technikai

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0008_HU.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0004_HU.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/delegations/hu/dcas/documents/communiques
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0224_HU.html


Az Európai Unió ismertetése - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

együttműködés; az Üzbegisztán fejlesztési stratégiájához nyújtott uniós támogatás; az
energiaágazatban folytatott együttműködés, hangsúlyt helyezve a fenntarthatóságra
és a zöld átállásra; emberi jogok és alapvető szabadságok, különös tekintettel az
alkotmányos reformra és az üzbegisztáni büntető törvénykönyv reformjára; valamint
a közép-ázsiai regionális helyzet, beleértve az afganisztáni helyzetet is. A két
fél várakozással tekintett a 2022 novemberében a Szamarkandban (Üzbegisztán)
tartandó, a fenntartható összeköttetésekről szóló EU–Közép-Ázsia konferencia elé.
Savkat Mirzijojev üzbég elnök 2016-os hivatalba lépése óta széles körű és gyors
demokratikus változások zajlanak, ezen belül számos ambiciózus reformra és belső
változásra, például számos politikai fogoly szabadon bocsátására került sor, ami pozitív
fejleményeket tükröz. E változások alapjait Üzbegisztán 2017–2021-es időszakra
vonatkozó nemzeti fejlesztési stratégiája fektette le.
2021 februárjában Mirzijojev elnök törvényt írt alá az elnökválasztás 2021
októberére történő áthelyezéséről. Az EBESZ/ODIHR megismételte a politikai pártok
finanszírozásával, a szavazatszámlálás felgyorsításával és a választási kampányokra
fordított állami források csökkentésével kapcsolatos ajánlásait. A 2021. októberi
választásokat megelőzően aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy nem lesz
valódi ellenzék. Az üzbég állami hatóságok megtagadták egy új párt, a Hakikat
va Tarakkijo (az Igazság és Haladás Szociáldemokrata Pártja) bejegyzését arra
hivatkozva, hogy a Hidirnazar Allakulov ellenzéki politikus által gyűjtött aláírások között
sok érvénytelen volt.
2021. májusában egy üzbég bíróság rágalmazás és zsarolás vádjával 6 év
börtönbüntetésre ítélte Otabek Szattorij bloggert. Szattorij videói gyakran bírálták
lakóhelye, Termez tartomány vezető kormánytisztviselőit, és felhívták a figyelmet a
korrupciós ügyekre. Jogi és újságírói érdekképviseleti csoportok szerint az ítélettel az
ország vezetése a választások előtt a sajtót kívánja megfélemlíteni.
Üzbegisztán a közelmúltban megkezdte az együttműködést a tálibokkal. 2021.
októberében Üzbegisztán miniszterelnök-helyettese Termez üzbég határvárosban
találkozott a tálibok küldöttségével, hogy megvitassák a kereskedelemmel és a
kölcsönös gazdasági kapcsolatokkal összefüggő kérdéseket, gondoskodva a határok
biztonságáról és előkészítve egyrészt az energia, a szállítás és a nemzetközi
árufuvarozás terén folytatott együttműködést, másrészt a Termezt az afganisztáni
Mazár-e Sarif és Kabul városokon áthaladva a pakisztáni Pesavar várossal összekötő
vasúti projekt megvalósítását.
A Parlament 2016 decemberében jóváhagyta az EU és Üzbegisztán között
létrejött, a textilágazatra vonatkozó jegyzőkönyvet, miután az ország ténylegesen
elkötelezte magát az iránt, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO)
szoros együttműködésben felszámolja az éves gyapotszüret során igénybe vett
gyermekmunkát. 2019 márciusában ajánlásokat adott ki a megerősített partnerségi és
együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan.
A Parlamentet első ízben a 2019 decemberében tartott választások alkalmával kérték
fel Üzbegisztánban tartott parlamenti választások megfigyelésére, végül azonban
e választásokat csak az EBESZ/ODIHR figyelte meg. A Parlament a választások
megfigyelését azzal az indokkal tagadta meg, hogy azok nem voltak sem szabadok,
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sem tisztességesek, rámutatva, hogy az üzbég parlament képviselői kizárólag a
rezsimhez hű pártok tagjai.
A Parlament a 2021. október 24-i elnökválasztás nyomon követésére vonatkozó
felkérést azonban már elfogadta annak ellenére, hogy a Központi Választási Bizottság
által elfogadott és nyilvántartásba vett mind az öt jelölt állítólag kormánypárti volt,
miközben a Liberális Demokrata Párt és az Igazság és Haladás Szociáldemokrata
Pártja egy-egy hiteles ellenzéki jelöltjétől megtagadták felvételt a jelöltek listájára.
Mirzijojev elnök alatt erősödtek az Üzbegisztán és Oroszország közötti kapcsolatok.
A két ország megállapodást írt alá a katonai-műszaki együttműködés kibővítéséről,
kötelezettséget vállalva katonai eszközök, katonai felszerelések, kutatás és
segítségnyújtás közös beszerzésére, valamint az elavult fegyverek megújítására.
Oroszország Üzbegisztán egyik legnagyobb kereskedelmi partnere, és az orosz
befektetők különösen érdeklődnek Üzbegisztán kőolaj- és földgázágazata iránt. Az
orosz Gazprom együttműködik az Uzbekneftegaz szénhidrogénvállalattal az üzbég
gázmezőkön folyó gázkitermelésében, és üzbég földgázt is vásárol. 2022. szeptember
15-én Szamarkandban Üzbegisztán otthont adott a Hszi Csin-ping kínai elnök és
Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti kétoldalú találkozónak.
D. Türkmenisztán
Türkmenisztán Berdimuhamedow elnök tekintélyelvű kormányzása alatt továbbra
is elnyomó ország. A közelmúltban bekövetkezett fejlemények azt mutatják, hogy
a demokratikus fejlődés terén előrelépés nem történt, és az emberi jogi helyzet
sem javult. 2021-ben Türkmenisztán alkotmányos reformokat vezetett be, amelynek
keretében többek között parlamenti felsőházat hozott létre. A türkmén parlament
szerepe azonban továbbra is rendkívül korlátozott.
Az EU és Türkmenisztán közötti hivatalos kapcsolatok 1997-ben kezdődtek, és a két fél
1998-ban partnerségi és együttműködési megállapodást írt alá. Annak ellenére, hogy
2004 óta valamennyi uniós tagállam és Türkmenisztán is ratifikálta már a partnerségi
és együttműködési megállapodást, a véglegesítés végső feltétele, hogy az Európai
Parlament megerősítse azt. A Parlament a Türkmenisztán által az emberi jogok és
az alapvető szabadságok terén elért haladás rövid távú referenciaértékei miatt érzett
rendkívüli aggályai folytán ismételten megtagadta az EU–Türkmenisztán partnerségi
és együttműködési megállapodás ratifikálásához való hozzájárulását. Ezért az EU
és Türkmenisztán közötti kétoldalú kapcsolatokat jelenleg a 2010. évi ideiglenes
kereskedelmi megállapodás szabályozza.
Az EU–Közép-Ázsia együttműködés regionális keretei mellett kétoldalú, évenkénti
párbeszéd is zajlik az EU és Türkmenisztán között: az EU és Türkmenisztán
közötti emberi jogi párbeszéd, valamint az EU–Türkmenisztán vegyes bizottság. A
vegyes bizottság 2021 októberében tartotta 20. ülését, amely a partnerség és az
együttműködés továbbfejlesztésére – különösen a gazdasági fejlődés, a kereskedelem
és a beruházások terén –, valamint a környezetvédelemmel, a mezőgazdasággal,
az oktatással és az egészségvédelemmel kapcsolatos közös projektek kidolgozására
irányult.
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Az EU ismételten megerősítette, hogy a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben
tartása az EU és Türkmenisztán közötti kapcsolatok alapvető szempontja.
Az EU és Türkmenisztán közötti 13. éves emberi jogi párbeszédre 2021. július 6-
án került sor. A megbeszélések középpontjában az állt, hogy Türkmenisztánnak
teljesítenie kell nemzetközi jogi kötelezettségeit, különös figyelemmel az emberi
jogok tiszteletben tartására, társadalmi-gazdasági kérdésekre és a multilaterális
platformokon folytatott együttműködésre. A Parlament régóta következetesen hangot
ad aggodalmának amiatt, hogy Türkmenisztán gyengén teljesít az emberi jogok
terén, és ezért azóta is blokkolja a partnerségi és együttműködési megállapodás
hatálybalépését. A Parlament 2019 márciusában ajánlásokat fogalmazott meg,
amelyek figyelmen kívül hagyása esetében fontolóra sem veszi egyetértésének
megadását. A Parlament Türkmenisztánba nem kapott még meghívást a választások
megfigyelésére. A 6. EU–Türkmenisztán parlamentközi ülésre 2022 decemberében
kerül sor.
Oroszország Ukrajna elleni, 2022. februári inváziója nyomán az uniós országok
energiabiztonságuk biztosítása érdekében igyekeznek növelni Türkmenisztán
gázerőforrásait. Ennek eredményeként Türkmenisztán és az EU jelenleg
egy gázszállítási megállapodáson dolgozik, mivel Türkmenisztán diverzifikálni
kívánja energiaexportját, míg az EU diverzifikálni kívánja energiaimportját. 2014
novemberében Türkmenisztán keretmegállapodást írt alá Törökországgal annak
érdekében, hogy földgázt szállítson a transzAnatol gázvezetéken keresztül, amelybe
jelenleg a Kaszpi-tengerben található azerbajdzsáni Shah Deniz-mezőről érkezik a
földgáz. 2021-ben a Trans Caspian Resources ismertette a Kaszpi-tengeren áthaladó
rendszerösszekötőre vonatkozó projektjét, amely egy Türkmenisztánt Azerbajdzsánnal
összekötő (a Kaszpi-tengeren áthaladó földgázvezetékhez képest) kisebb gázvezeték
lenne. Elkészültét követően a rendszerösszekötő évente 10–12 milliárd köbméter
földgázt szállít majd.
E. Tádzsikisztán
Az EU Tádzsikisztánnal fenntartott kapcsolatai jelentősen fejlődtek azóta, hogy az
ország 1992-ben függetlenné vált a Szovjetuniótól. Az EU és Tádzsikisztán közötti
kapcsolatok aktuális jogi kerete a 2004 októberében aláírt és 2010 januárjában
hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodás. A Parlament 2009-
ben hozzájárult a partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséhez,
de előrelépéseket sürgetett az emberi jogok, a korrupció elleni küzdelem, az
egészségügy és az oktatás területén. A partnerségi és együttműködési megállapodás
hozzájárult a kétoldalú együttműködés fokozásához, és növelte az EU ismertségét
Tádzsikisztánban, létrehozva a politikai párbeszéd platformját, és törekedve a kétoldalú
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok előmozdítására. A megállapodás emellett
a migrációval, valamint a pénzmosás, a kábítószerek és a terrorizmus elleni
küzdelemmel kapcsolatos együttműködésről szóló cikkeket is tartalmaz.
Tádzsikisztán fontos uniós partner, amely előtt jelenleg több kihívás áll, például
a nemzetközi szankciók hatása és számos tádzsik migráns Oroszországból való
visszatérése az Ukrajna elleni orosz inváziót követően, továbbá a kritikus emberi
jogi helyzet és a GSP+ preferenciális rendszerhez való csatlakozás iránti erős
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érdeklődés. Az afganisztáni tálib hatalomátvételt követően Tádzsikisztán több ezer
afgán menekültet fogadott be. Az ország elkötelezetten fellép a szélsőségesség és a
radikalizmus terjedése ellen Közép-Ázsiában.
Az EU–Tádzsikisztán Együttműködési Tanács kilencedik ülésén, amelyet 2021
februárjában rendeztek meg az EU–Tádzsikisztán partnerségi és együttműködési
megállapodás keretében, megvitatták a kapcsolatok továbbfejlesztésének módjait.
Azóta – más közép-ázsiai országok példáját követve – sor került a kapcsolatfelvételre
a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások
megkezdése érdekében. A Covid19 hatásáról folytatott megbeszélések mellett az EU
arra is ösztönözte Tádzsikisztánt, hogy javítsa az alapvető szabadságok és az emberi
jogok tiszteletben tartása terén elért eredményeit. A 12. emberi jogi párbeszédre 2020
novemberében került sor, és aggályok merültek fel az emberi jogok megsértésével
kapcsolatban.
2020 márciusában parlamenti választásokat tartottak Tádzsikisztánban. A kormányzó
Népi Demokrata Párt elsöprő többséggel nyert. Az elnökválasztásra 2021 októberében,
a Covid19-világjárvány közepette került sor. A várakozásoknak megfelelően Emomali
Rahmonov (Rahmon) fölényesen megnyerte a választásokat, és további hét évig tölti
be az elnöki tisztséget.
2016 júniusában az Európai Parlament rendkívül kritikus állásfoglalást fogadott el a
lelkiismereti foglyok helyzetéről Tádzsikisztánban, amelyben mély aggodalmának adott
hangot az emberi jogok helyzetének romlása, az emberi jogi aktivisták, a politikai
ellenfelek és családtagjaik letartóztatásának és fogva tartásának egyre gyakoribbá
válása, valamint a független médiára vonatkozó szigorú korlátozások miatt.
A Parlament többször is aggodalmának adott hangot a Kirgizisztán és Tádzsikisztán
határán kitört összecsapások miatt, és üdvözölte a 2021 áprilisában elért tűzszüneti
megállapodást. 2022 szeptemberében azonban fokozódott az erőszak a határőrök
között a határ különböző pontjain. Ez az eszkaláció káros a térség stabilitása
szempontjából.
F. Mongólia
Mongólia ugyan nem tartozik az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának hatálya
alá, de a Parlament az állandó küldöttségei keretében mégis a régió részének
tekinti. Mongólia számos kulturális, történelmi és gazdasági vonatkozásban mutat
közösséget a volt Szovjetunióból kiszakadt közép-ázsiai köztársaságokkal. Az elmúlt
három évtizedben szilárd gazdasági növekedést mutató Mongólia „a demokrácia
oázisaként” tüntette ki magát, jóllehet 2019-ben voltak olyan fejlemények is, amelyek
a demokrácia eróziójával kapcsolatos aggályokat is felvetettek. A Parlament 2017-ben
egyetértését adta az EU és Mongólia között kötendő partnerségi és együttműködési
megállapodáshoz.
A Covid19-világjárvány már javában tombolt, Mongólia június 2020-án azonban mégis
megtartotta rendes parlamenti választásait, valamint Uhnágín Hürelszüh személyében
elnököt választott. Mivel az új, módosított alkotmány előírja, hogy az elnök nem lehet
politikai párt tagja, ezért 2021. június 25-én Uhnágín Hürelszüh lemondott a Mongol
Néppárt vezetéséről a hivatalban lévő mongol miniszterelnök, Luvszannamszráín
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Ójun-Erdene javára. A mongol politikát jelenleg a mongol parlamentben abszolút
többséggel rendelkező és az elnököt is adó Mongol Néppárt határozza meg.
Az EU–Mongólia vegyes bizottság éves ülésére 2022 júniusában került sor, amelyen
megerősítették a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság és az ENSZ
Alapokmányában foglalt elvek tiszteletben tartása közös értékein alapuló partnerséget.
Mongólia és az EU egyetértett abban, hogy szükség van az éghajlatváltozás
elleni küzdelemre és a környezet védelmére, teljes mértékben támogatva a Párizsi
Megállapodás végrehajtását. Az EU gratulált Mongóliának, hogy azon öt kiemelt
ország közé tartozik, amelyekkel az EU jelenleg erdészeti partnerséget alakít
ki, mivel Mongóliának és az EU-nak közös érdeke a fenntartható zöld fejlődés
előmozdítása, amely a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves indikatív
program egyik fő célkitűzése. Korábban az EU–Mongólia fejlesztési együttműködési
munkacsoport 2022 márciusában már összeült, hogy megvitassa a fejlesztési és
beruházási prioritásokat, valamint a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves
indikatív programot. Az EU–Mongólia kereskedelmi és beruházási albizottság 2022
márciusában ülésezett, és meghatározta az együttműködés lehetséges területeit,
a földrajzi jelzések oltalmáról szóló megállapodásra irányuló tárgyalások kezdetét,
valamint a megújuló energia és a geológia területén rendelkezésre álló lehetőségeket.
A Parlament Mongóliával kapcsolatos nyilatkozatai jórészt gazdasági kérdéseket
érintettek, de az országnak a rendkívüli időjárási körülményekkel összefüggő
fejlesztési és humanitárius szükségleteivel is foglalkoztak. A Parlament küldöttsége
Mongóliában 2017-ben megfigyelte az elnökválasztásokat, 2016-ban pedig a
parlamenti választásokat, és megállapította, hogy az ország az erős demokrácia
felé halad. A Parlament ugyanakkor a Covid19-világjárvány miatt nem küldött
megfigyelőket a 2020. júniusi parlamenti választásokra és a 2021. júniusi
elnökválasztásra.
2022 júniusában Brüsszelben sor került a 15. EU–Mongólia parlamentközi ülésre.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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