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VIDURINĖ AZIJA

ES pripažįsta strateginę Vidurinės Azijos regiono, kuris sieja didžiulį Azijos žemyną
su Europa, svarbą. 2019 m. ES atnaujino savo Vidurinės Azijos strategiją, daugiausia
dėmesio skirdama atsparumui (apimant tokias sritis kaip žmogaus teisės, sienų
saugumas ir aplinka), gerovei (daug dėmesio skiriant junglumui) ir regioniniam
bendradarbiavimui. Parlamentas pabrėžia žmogaus teisių, gero valdymo ir socialinio
vystymosi svarbą regione, ypatingą dėmesį skirdamas parlamentinės demokratijos
vaidmeniui. Parlamentas tvirtai remia demokratiją ir teisinę valstybę, vykdydamas
konkrečias iniciatyvas, pavyzdžiui, demokratizacijos Vidurinėje Azijoje iniciatyvą.
Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. rugpjūčio mėn. valdžią Afganistane perėmė Talibanas,
Vidurinė Azija tapo labai svarbi saugumo ir stabilumo požiūriu. Tadžikistanas
pareiškė turįs abejonių, tačiau Turkmėnistanas ir Uzbekistanas pastaruoju metu jau
pradėjo bendradarbiavimą su Talibanu. 2022 m. sausio mėn. riaušės Kazachstane
(kurios baigėsi po to, kai Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija pasiuntė
Rusijos vadovaujamus karius) ir dabartiniai Tadžikistano ir Kirgizijos susirėmimai
rodo, kad Rusijos įtakojamame regione yra nestabilumo pavojus. Prasidėjus Rusijos
invazijai į Ukrainą ir koncentruojant pajėgas fronte Maskvos įtaka Vidurinėje Azijoje
silpnėja. Tačiau Rusija tebėra pagrindinė saugumo užtikrintoja regione, turinti
infrastruktūrą trijose iš penkių Vidurinės Azijos šalių, ji kontroliuoja du trečdalius
ginklų importo ir remia regiono vyriausybes.

TEISINIS PAGRINDAS

— Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) V antraštinė dalis (išorės veiksmai);

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 206–207 straipsniai (prekyba) ir
216–219 straipsniai (tarptautiniai susitarimai);

— partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (PBS), apimantys dvišalius
santykius, išskyrus su Turkmėnistanu, su kuriuo sudarytas laikinasis prekybos
susitarimas. 2020 m. kovo 1 d. visapusiškai įsigaliojo naujas tvirtesnis partnerystės
ir bendradarbiavimo susitarimas (TPBS) su Kazachstanu. 2019 m. liepos mėn.
parafuotas TPBS su Kirgizija ir vyksta derybos su Uzbekistanu. Tadžikistanas taip
pat pareiškė susidomėjimą TPBS.

VIDURINĖS AZIJOS ŠALYS BEI ES IR VIDURINĖS AZIJOS SANTYKIAI

Daugelį metų dėl ginčų, susijusių su sienomis ir ištekliais, Vidurinės Azijos valstybių
tarpusavio santykiai buvo prasti. Tačiau padėtis sparčiai keičiasi po to, kai 2016 m.
Uzbekistano valdymą perėmė kitas lyderis, dėl to pradėjo vertis naujos regioninio
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bendradarbiavimo galimybės. 2018 m. kovo mėn. Astanoje įvyko pirmasis nuo
praėjusio šimtmečio 10-ojo dešimtmečio Vidurinės Azijos lyderių aukščiausiojo lygio
susitikimas regioninio bendradarbiavimo klausimu, o antrasis toks susitikimas įvyko
2019 m. lapkričio mėn. Taškente. Atsinaujinantieji ištekliai yra dar viena sritis,
kuriai skiriama daug dėmesio, atsižvelgiant į didžiules regioninio bendradarbiavimo
ir investicijų galimybes šioje srityje. 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos regiono
ekonomika labai nusmuko, o 2021 m. padidėjo 3,9 proc., o dabartinės perspektyvos yra
neaiškios dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, pasaulinės infliacijos ir kylančių žaliavų kainų.
Visų Vidurinės Azijos šalių užsienio politika yra daugiakryptė, visų pirma jos siekia
išlaikyti ryšių su Rusija, Kinija, ES ir JAV pusiausvyrą. Santykiai su Turkija ir Iranu
taip pat svarbūs. Turkmėnistanas iš esmės yra uždaras išoriniam pasauliui, o jo
„nuolatinio neutralumo“ statusą pripažįsta net Jungtinės Tautos. ES vykdo prekybą
su Kazachstanu – daugiausia prekyba mineralinių žaliavų ištekliais, taip pat auga
prekyba su Uzbekistanu, ypač po to, kai buvo priimtas ES ir Uzbekistano protokolas
dėl tekstilės gaminių, kuriam Parlamentas pritarė 2016 m. ES taip pat palankiai įvertino
Kirgizijos, Tadžikistano ir Kazachstano įstojimą į Pasaulio Prekybos organizaciją (PPO).
Kazachstanas ir Kirgizija yra Eurazijos ekonominės sąjungos narės.
2016 m. Parlamentas pritarė ES Vidurinės Azijos strategijai, tačiau ragino, kad
ji būtų tikslingesnė. 2019 m. birželio mėn. Taryba patvirtino ES Vidurinės Azijos
strategiją. ES santykių mastas yra susijęs su atskirų Vidurinės Azijos šalių pasirengimu
pradėti reformas ir stiprinti demokratiją, žmogaus teises, teisinę valstybę ir teismų
sistemos nepriklausomumą, taip pat modernizuoti ir įvairinti ekonomiką, be kita ko,
laisvosios rinkos ekonomikos sąlygomis remiant privatųjį sektorių, visų pirma mažąsias
ir vidutines įmones.
Regioninio požiūrio ir regioninio bendradarbiavimo svarba taip pat buvo pabrėžta per
ES ir Vidurinės Azijos ministrų susitikimus. 2021 m. lapkričio mėn. įvyko 17-asis ES ir
Vidurinės Azijos ministrų susitikimas, kurio tikslas – remti žaliąjį ir tvarų atsigavimą po
COVID-19 ir skatinti bendradarbiavimą siekiant spręsti kai kurias problemas, kylančias
dėl įvykių Afganistane.
Parlamento veiklą Vidurinėje Azijoje daugiausia vykdo Užsienio reikalų (AFET)
komitetas, Tarptautinės prekybos (INTA) komitetas ir Saugumo ir gynybos pakomitetis
(SEDE); Žmogaus teisių pakomitetis (DROI), Delegacija ryšiams su Vidurine Azija
(D-CAS) ir Parlamentinio bendradarbiavimo komitetai (PBK) bei Delegacija ryšiams
su Afganistanu (D-AF) ir kiti organai. PBK susitikimai su dauguma Vidurinės Azijos
šalių vyksta kiekvienais metais. Europos Parlamento nariai apžvelgia susitarimų
įgyvendinimą ir atkreipia dėmesį į žmogaus teisių, politinės padėties, ekonominio ir
vystomojo bendradarbiavimo, taip pat rinkimų procesų klausimus.
Nuo 2013 m. reguliariai vyksta ES ir Vidurinės Azijos aukšto lygio politiniai ir saugumo
dialogai aukšto lygio politiniais ir saugumo klausimais, juose dalyvauja ES ir Vidurinės
Azijos šalys.- Tokie dialogai paskatino diskusijas dėl ES Vidurinės Azijos strategijos
prioritetų, taip pat dėl ES ir Azijos sąsajų skatinimo.
ES delegacijos veikia visose Vidurinės Azijos šalyse, nes 2019 m. liepos mėn. atidaryta
ES delegacija Turkmėnistane. ES delegacija Mongolijoje atidaryta 2017 m.
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2020 m. dvišalės prekybos prekėmis vertė siekė 22,3 mlrd. EUR, prekybos perteklius
sudarė 4,1 mlrd. EUR Vidurinės Azijos šalių naudai. Vidurinės Azijos šalys 2014–
2020 m. gavo 1,02 mlrd. EUR finansavimą pagal vystomojo bendradarbiavimo
priemonę, kuri apėmė ir dvišalę pagalbą, ir regionines programas (360 mln. EUR).-
Parama sutelkta į švietimą, regioninį saugumą, tvarų gamtos išteklių valdymą ir socialinį
bei ekonominį vystymąsi. Kazachstanas ir Turkmėnistanas jau nelaikomi atitinkančiais
tos priemonės dvišalio aspekto kriterijus, nes jiems suteiktas didesnes nei vidutines
pajamas gaunančios šalies statusas, tačiau jie ir toliau gali dalyvauti regioninėse
programose. Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP)
taikoma visose Vidurinės Azijos valstybėse, išskyrus Turkmėnistaną – ten veikia
per mažai pilietinės visuomenės organizacijų, jos prastai organizuotos ir per griežtai
kontroliuojamos. Programa „Europos horizontas“ yra nauja pagrindinė ES mokslinių
tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ji prieinama visame pasaulyje, jos biudžetas
yra 95,5 mlrd. EUR, numatytas septyneriems metams pagal 2021–2021 m. orientacinę
daugiametę programą.
ES atnaujino su Vidurinės Azijos partneriais anksčiau sudarytus partnerystės ir
bendradarbiavimo susitarimus (PBS).
2021 m. spalio 4 ir 5 d. vyko ES ir Vidurinės Azijos aplinkos ir klimato kaitos darbo
grupės (WGECC) 10-asis posėdis. 2021 m. spalio 6 d. Almatoje įvyko ES ir Vidurinės
Azijos pilietinės visuomenės forumas, kuriame daugiausia dėmesio skirta temai
„Geresnės ateities kūrimas. Dalyvavimas užtikrinant tvarų atsigavimą po COVID“.
Po to, kai 2021 m. rugpjūčio mėn. Talibanas perėmė valdžią, padėtis Afganistane tapo
ne tik pasaulio problema, bet ir didžiausią susirūpinimą Vidurinės Azijos vyriausybėms
keliančiu klausimu. Visas Vidurinės Azijos regionas tapo zona, itin svarbia siekiant
neleisti plisti religiniam ekstremizmui ir teroristų tinklams bei prekybai narkotikais jo
teritorijoje. Nors panašu, kad Talibanas kaimyninėms Vidurinės Azijos šalims nuraminti
skirtą diplomatinę kampaniją pradėjo tuo pat metu visų šalių atžvilgiu, pavienės
Vidurinės Azijos respublikos (visų pirma Tadžikistanas) vis dar nerodo noro užmegzti
esminių ryšių su Talibanu. Afganistaną ištikus humanitarinei krizei Vidurinė Azija
tapo paskirties vieta dideliam skaičiui Afganistano pabėgėlių, kurie pagal dvišales
ir regionines programas, kurios yra 2021–2027 m. ES daugiametės orientacinės
programos dalis, gali gauti papildomą ES paramą.
A. Kazachstanas
Kazachstano atveju Parlamentas tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimo (PBS) sudarymui pritarė 2017 m., kartu pabrėždamas principo „parama
pagal pažangą“ svarbą siekiant skatinti politines ir socialines bei ekonomines reformas.
Po trijų dešimtmečių valdžioje, buvęs prezidentas Nursultanas Nazarbajevas iš pareigų
atsistatydino 2019 m. kovo mėn., tačiau, vadinamas aukščiausiuoju lyderiu ir tautos
tėvu, jis ir valdant naujajam Prezidentui K.-Ž. Tokajevui vis dar daro didelę įtaką ir
turi oficialių įgaliojimų, be kita ko, vadovauja Nacionalinei saugumo tarybai. Rinkimai
į 107 vietų Kazachstano parlamento žemuosius rūmus (Mažilisą) buvo surengti
2021 m. sausio mėn. Valdančioji „Nur Otan“ partija išlaikė balsų daugumą, o opozicinė
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Nacionalinė socialdemokratų partija (OSDP) boikotavo rinkimus teigdama, kad politinis
elitas užsiima klastojimu.
2022 m. sausio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Kazachstane
po to, kai, netikėtai išaugus suskystintų dujų kainoms, kurias nustatė Kazachstano
vyriausybė, ten kilo protestai. Protestai paaštrėjo po to, kai nežinomi, gerai apmokyti
ir organizuoti ginkluoti asmenys išprovokavo smurtinius veiksmus. Prezidentas
K.-Ž. Tokajevas nurodė imtis skubių priemonių ir paskelbė nepaprastąją padėtį.
Reaguodama į prezidento A. Tokajevo prašymą, Rusijos vadovaujama Kolektyvinio
saugumo sutarties organizacija (CSTO) susitarė iš Rusijos, Baltarusijos, Tadžikistano,
Armėnijos ir Kirgizijos į Kazachstaną siųsti karius (taikos palaikymo pajėgas).
Prezidentas K. Tokajevas, pasinaudodamas krize, apkaltino ankstesnę administraciją,
sutvirtino savo valdžią ir nutraukė N. Nazarbajevo jam primestą dviejų valdžios galių
režimą. K. Tokayev pradėjo eiti Nacionalinės saugumo tarybos pirmininko pareigas ir
paskyrė naują ministrą pirmininką. Pagrindiniai įtakingi N. Nazarbajevo šeimos nariai
neteko įtakingų pozicijų. 2022 m. rugsėjo mėn. Kazachstano parlamentas pervadino
valstybės sostinę iš Nur Sultano į Astaną – tai paskutinis veiksmas, kurį atlikusi šalis
nutolo nuo pirmojo buvusios Sovietų respublikos prezidento Nursultano Nazarbajevo.
2022 m. sausio 11 d. prezidentas K.-Ž. Tokajevas paskelbė esminių reformų rinkinį.
Kazachstano ekonomikos augimas praeityje buvo didelis ir 2006 m. jis tapo didesnes
nei vidutines pajamas gaunančia šalimi. Šalies ekonominei pažangai sukliudė didelis
COVID-19 pandemijos poveikis ir didėjanti jos politinė ir ekonominė priklausomybė nuo
Kinijos. 2021 m. balandžio mėn. Kazachstanas paskelbė apie savo COVID-19 vakciną
QazVac ir pareiškė, kad yra pasirengęs padidinti našumą, kad ji būtų prieinama visiems
piliečiams. Numatoma, kad dėl Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. BVP augimas
sumažės. 2022 m. bus taip pat minimos 30-osios Kazachstano ir Kinijos diplomatinių
santykių užmezgimo metinės, tačiau Kazachstano piliečiai neseniai protestavo prieš
didėjančią Kinijos įtaką ir ekonominę galią.
2021 m. sausio mėn. Kazachstane buvo panaikinta mirties bausmė prieš tai ratifikavus
JT tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrąjį fakultatyvinį protokolą, taigi tokiu
būdu Kazachstanas tapo 88-ąja paktą pasirašiusia šalimi. Europos išorės veiksmų
tarnyba (EIVT) savo pareiškime pagyrė šį žingsnį. 2020 m. Kazachstanas prisijungė
prie JT tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto – tai daugiašalė sutartis, įtraukta į
Tarptautinę žmogaus teisių chartiją.
2022 m. birželio 5 d. Kazachstanas surengė konstitucinį referendumą, kuriuo padaryta
esminių esamos institucinės valdžios pusiausvyros pakeitimų, be kita ko, sumažinant
prezidento įgaliojimus ir sustiprinant parlamento vaidmenį. Oficialus rinkėjų aktyvumas
buvo didelis (68 proc.), o 77,1 proc. balsavusiųjų balsavo už pakeitimus.
2022 m. birželio mėn. įvyko 19-as ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos
posėdis siekiant peržiūrėti pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Kazachstano
tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Per posėdį ES palankiai
įvertino tai, kad ES ir Kazachstano ekonominiai santykiai yra labai pažengę. ES yra
didžiausia Kazachstano prekybos partnerė ir užsienio investuotoja; Kazachstanas
tebėra pagrindinis ES prekybos partneris Vidurinėje Azijoje. 2021 m. prekybos
balansas siekė 12 mlrd. EUR Kazachstano naudai. ES palankiai įvertino sėkmingą
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bendradarbiavimą pagal 2019 m. sukurtą ES ir Kazachstano aukšto lygmens verslo
platformą, ypač konstruktyvų Kazachstano požiūrį sprendžiant ES investuotojams
susirūpinimą keliančius klausimus.
Rinkimų Kazachstane Parlamentas nestebėjo nuo 2005 m. Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių
biuras (ODIHR) į Kazachstaną siunčia rinkimų stebėtojus. ODIHR nustatė, kad
per 2021 m. sausio mėn. rinkimus į parlamentą būta trūkumų. Be kita ko, buvo
nustatyta, kad nėra tikros opozicijos partijai „Nur Otan“ ir nesilaikoma ESBO
ODIHR rekomendacijų, susijusių su pagrindinėmis laisvėmis, rinkimų administracijos
nešališkumu ir teisės turėjimu būti renkamam. Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)
taip pat pažymėjo, kad nors Kazachstane buvo padaryta svarbių politinių reformų,
tačiau rinkimai buvo prarasta proga parodyti, kad jos veiksmingai įgyvendinamos.
2021 m. vasario 11 d. Parlamento rezoliucijoje dėl nerimą keliančios žmogaus teisių
padėties Kazachstane raginama laikytis rinkimų organizavimo teisinės sistemos.
Parlamentas atkreipė dėmesį į ESBO rekomendacijas, kuriose raginama užtikrinti
pagrindines teises, liautis savavališkai kalinti žmogaus teisių aktyvistus ir politinių
opozicinių judėjimų narius, užtikrinti, kad būtų paisoma LGBTI asmenų teisių, ir užtikrinti
kazachų ir kitų etninių mažumų saugumą. Be to, jis paragino apsvarstyti galimybę
nustatyti individualias sankcijas Kazachstano pareigūnams, tiesiogiai atsakingiems už
žmogaus teisių pažeidimus.
B. Kirgizija
2019 m. liepos mėn. buvo pasirašytas tvirtesnis partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimas (PBS) su Kirgizija. ES yra viena iš pagrindinių darnaus vystymosi ir reformų
Kirgizijoje rėmėjų. 2014–2020 m. ES kaip dotacijas skyrė 174 mln. EUR paramą
vystymuisi, numatytą trims pagrindiniams sektoriams ir paramos priemonėms: teisinei
valstybei, integruotai kaimo plėtrai ir švietimui. Be to, ES taip pat remia perėjimą prie
demokratijos ir demokratinius rinkimus pagal teisinės valstybės programą ir skyrė 20
mln. EUR stabilizavimui ir demokratizacijai remti. Parengta 2021–2027 m. orientacinė
daugiametė programa atitinka 2040 m. Kirgizijos nacionalinę vystymosi strategiją,
kurioje išdėstytos ilgalaikės gairės, kaip iki 2040 m. tapti stipria, savarankiška ir
klestinčia šalimi.
ESBO ODIHR reguliariai stebi parlamento ir prezidento rinkimus. Naujausi parlamento
rinkimai Kirgizijoje vyko 2020 m. spalio mėn. Po masinių protestų dėl pažeidimų ir balsų
pirkimo tie rinkimai buvo pripažinti negaliojančiais. 2020 m. spalio mėn. atsistatydino
Kirgizijos prezidentas Soronbajus Žejenbekovas, o 2021 m. sausio mėn. šalyje
įvyko prezidento rinkimai, po kurių šeštojo Kirgizijos prezidento pareigas pradėjo eiti
Sadyras Japarovas. ES pažymėjo, kad, kaip pranešė ESBO Demokratinių institucijų ir
žmogaus teisių biuras, rinkėjų aktyvumas buvo mažas, kandidatams nebuvo sudarytos
vienodos sąlygos, padaryta rinkimų kampanijos procedūrų pažeidimų ir piktnaudžiauta
administraciniais ištekliais. ES taip pat paragino prezidentą įsipareigoti laikytis
visuotinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis laisvėmis ir žmogaus teisėmis,
ir paragino gerbti Konstituciją ir surengti parlamento rinkimus bendradarbiaujant su
ESBO OIDHR. Parlamento rinkimai įvyko 2021 m. lapkričio mėn. Šalyje lankėsi
Europos Parlamento delegacija ryšiams su Vidurine Azija (D-CAS).
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2021 m. balandžio 11 d. surengtame referendume rinkėjai pritarė naujai konstitucijai,
pagal kurią parlamento narių skaičius sumažintas 25 proc. iki 90 vietų. Be to, pagal
ją prezidentui suteikiami įgaliojimai skirti teisėjus ir teisėsaugos institucijų vadovus
ir pakeistas įstatymas, pagal kurį vieną kadenciją prezidentavusiam prezidentui
sudaromos palankesnės galimybės būti perrinktam antrajai kadencijai. 2021 m.
balandžio mėn. ES paskelbė pareiškimą dėl konstitucinės reformos Kirgizijoje, kuriame
išreiškė apgailestavimą dėl to, kad trūksta įtraukaus dialogo, kuriame dalyvautų pilietinė
visuomenė. Tačiau ES patvirtino, jog ir toliau teiks paramą, kad būtų daroma pažanga
įgyvendinant reformų darbotvarkę.
2021 m. birželio mėn. ES specialusis įgaliotinis Vidurinėje Azijoje Peter Burian atvyko
į Kirgiziją surengti dvišalių susitikimų su prezidentu S. Žaparovu ir kitais atitinkamais
vadovais, kad aptartų dvišalį bendradarbiavimą, su žmogaus teisių klausimais susijusią
padėtį ir problemas, kurių kyla įgyvendinant ES Vidurinės Azijos strategiją.
2021 m. birželio 4 d. įvykusiame 18-ajame ES ir Kirgizijos Respublikos
bendradarbiavimo tarybos posėdyje buvo aptartas teisinės valstybės stiprinimas,
pažanga teismų ir rinkimų reformų srityje, geras valdymas, bendradarbiavimas su
pilietine visuomene ir žmogaus teisės. 2021 m. rugsėjo 6 d. Briuselyje įvyko 11-asis
ES ir Kirgizijos Respublikos metinis dialogas žmogaus teisių klausimais. ES pareiškė
susirūpinimą dėl COVID-19 apribojimų, dėl kurių padaugėjo smurto dėl lyties atvejų,
nepriklausomos žiniasklaidos suvaržymų ir prieštaringų teisėkūros iniciatyvų. 2021 m.
lapkričio 5 d. Biškeke Kirgizija surengė pirmąjį ES ir Vidurinės Azijos ekonomikos
forumą.
2015 m. Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl LGBTI „propagandos“ įstatymų projektų
Kirgizijoje. 2019 m. sausio mėn. Parlamentas paskelbė rekomendaciją deryboms dėl
naujo dvišalio susitarimo. Po susirėmimų prie Kirgizijos ir Tadžikijos sienų 2021 m.
balandžio mėn. AFET komiteto pirmininkas David McAllister ir DCAS pirmininkas
Fulvio Martusciello 2021 m. gegužės 3 d. paskelbė pareiškimą, kuriame džiaugėsi
ugnies nutraukimu ir ragino abi šalis vykdyti diplomatines diskusijas užuot dalyvavus
kariniuose susirėmimuose. Ugnies nutraukimo susitarimo nebuvo laikomasi, o vykstant
Kirgizijos ir Tadžikistano pasienio konfliktui žuvo ir sužeista šimtai žmonių, o tūkstančiai
žmonių buvo perkelti. 2022 m. rugsėjo mėn. konfliktas dar labiau suintensyvėjo.
Parlamentas yra labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties Kirgizijoje. 2020 m.
liepos mėn. baigtas žmogaus teisių gynėjo Azimjono Askarovo mirties kalėjime
aplinkybių tyrimas, kuris vėliau buvo atnaujintas. Keliems užsienio žmogaus teisių
aktyvistams ir užsienio žiniasklaidos korespondentams tebėra uždrausta atvykti į
Kirgiziją. Tebėra plačiai paplitęs smurtas šeimoje.
C. Uzbekistanas
2021 m. balandžio mėn. prisijungęs prie specialios darnaus vystymosi ir gero
valdymo skatinamosios priemonės (BLS+), Uzbekistanas tapo devintąja BLS+
lengvatomis besinaudojančia šalimi. Prisijungęs prie šios sistemos, Uzbekistanas
gauna papildomos ekonominės naudos, nes panaikinti muitai dviem trečdaliams
produktų linijų, kurioms taikoma BLS+ sistema. Priemonė skatina šalies eksportą
ir padeda pritraukti užsienio investicijų. Savo ruožtu, tikimasi, kad Uzbekistanas

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/485135.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/99332/eu-special-representative-central-asia-peter-burian-visiting-kyrgyz-republic_en
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/99332/eu-special-representative-central-asia-peter-burian-visiting-kyrgyz-republic_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0008_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0004_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/lt/dcas/documents/communiques


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

įgyvendins 27 pagrindines tarptautines konvencijas dėl gero valdymo, žmogaus ir
darbuotojų teisių ir aplinkos bei klimato apsaugos.
2019 m. kovo mėn. rekomendacijoje dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško
susitarimo Parlamentas paprašė leisti tinkamai tikrinti derybų procesą.
2022 m. liepos 6 d. ES ir Uzbekistanas parafavo naująjį tvirtesnį bendradarbiavimo
susitarimą, kuriuo bus sukurta nauja, moderni ir plataus užmojo ES ir Uzbekistano
partnerystės stiprinimo sistema. Be to, ES ir Uzbekistanas surengė 18-ąjį metinį
Bendradarbiavimo komiteto posėdį. Abi šalys apžvelgė savo dvišalių santykių raidą
per praėjusius metus ir savo perspektyvas ateinantiems metams. ES atkreipė dėmesį
į pastarojo meto smurtinius įvykius Karakalpakijoje ir paragino kuo greičiau atlikti
nepriklausomą su protestais susijusių aplinkybių tyrimą. ES pabrėžė, kad svarbu ginti
teisę į taikias demonstracijas.
18-asis metinis Bendradarbiavimo komiteto posėdis suteikė galimybę aptarti prekybos
ir ekonominius santykius, įskaitant Uzbekistano narystę ES BLS+ sistemoje.
Diskusijose taip pat aptartas techninis bendradarbiavimas; ES parama Uzbekistano
vystymosi strategijai; bendradarbiavimas energetikos sektoriuje, daugiausia dėmesio
skiriant tvarumui ir žaliajai pertvarkai; žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, ypač
atsižvelgiant į konstitucinę reformą ir Uzbekistano baudžiamojo kodekso reformą
ir regioninė Vidurinės Azijos padėtis, įskaitant padėtį Afganistane. Abi šalys laukė
2022 m. lapkričio mėn. Samarkande (Uzbekistanas) turėjusios vykti ES ir Vidurinės
Azijos konferencijos dėl tvaraus sujungiamumo.
Nuo tada, kai 2016 m. Uzbekistano prezidento pareigas pradėjo eiti Šavkatas
Mirzijojevas, vyksta plataus masto greiti demokratiniai pokyčiai, įskaitant keletą plataus
užmojo reformų ir vidaus pokyčių, pavyzdžiui, paleidžiami kai kurie politiniai kaliniai,
– iš to matome, kad vyksta tam tikros teigiamos permainos. Šių pokyčių pagrindas
nustatytas Uzbekistano 2017–2021 m. nacionalinėje vystymosi strategijoje.
2021 m. vasario mėn. Š. Mirzijojevas pasirašė įstatymą dėl prezidento rinkimų
perkėlimo į 2021 m. spalio mėn. ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių
biuras pakartojo savo rekomendacijas dėl politinių partijų finansavimo, spartesnio
balsų skaičiavimo ir valstybės išteklių rinkimų kampanijoms mažinimo. Artėjant
2021 m. spalio mėn. rinkimams susirūpinimą kėlė tai, kad nebus tikros opozicijos.
Uzbekistano valdžios institucijos atsisakė užregistruoti naują partiją „Haqiqat va
Taraqqiyo“ (Socialdemokratų partija „Tiesa ir pažanga“), motyvuodamos tuo, kad daug
opozicijos politiko Kidirnazaro Alakulovo surinktų parašų yra negaliojantys.
2021 m. gegužės mėn. Uzbekistano teismas nuteisė tinklaraštininką Otabeką Satoryjų
6 metams kalėjimo, apkaltindamas šmeižtu ir turto prievartavimu. O. Satoryjaus vaizdo
įrašuose buvo dažnai kritikuojami aukščiausi jo provincijos Termezo vyriausybės
pareigūnai ir atkreipiamas dėmesys į korupcijos atvejus. Teisių ir žurnalistų gynimo
grupės pavadino nuosprendį valdžios bandymu įbauginti spaudą prieš rinkimus.
Neseniai Uzbekistanas pradėjo bendradarbiauti su Talibanu. 2021 m. spalio
mėn. Uzbekistano ministro pirmininko pavaduotojas susitiko su Talibano atstovais
Uzbekistano pasienio mieste Termeze aptarti prekybos ir ekonominių santykių
klausimų, užtikrinti sienų saugumą ir bendradarbiavimą energetikos, transporto ir
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tarptautinio krovinių vežimo srityse, taip pat geležinkelių projektą sujungti Termezą su
Pakistano Pešavaro miestu per Afganistano miestus Mazarą ir Kabulą.
Parlamentas pritarė ES ir Uzbekistano protokolui dėl tekstilės gaminių 2016 m.
gruodžio mėn., po to, kai šalis faktiškai įsipareigojo glaudžiai bendradarbiaudama su
Tarptautine darbo organizacija panaikinti vaikų darbo naudojimą per kasmetį medvilnės
derliaus nuėmimą. 2019 m. kovo mėn. Parlamentas paskelbė rekomendaciją deryboms
dėl ES ir Uzbekistano tvirtesnio PBS.
2019 m. gruodžio mėn. Parlamentas buvo pirmą kartą pakviestas stebėti parlamento
rinkimus Uzbekistane, tačiau juos stebėjo tik ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus
teisių biuras. Parlamentas atsisakė stebėti rinkimus remdamasis tuo, kad jie nebuvo
nei laisvi, nei sąžiningi, ir atkreipė dėmesį į tai, kad Uzbekistano parlamento nariai buvo
tik iš režimą remiančių partijų.
Vis dėlto Parlamentas priėmė kvietimą stebėti 2021 m. spalio 24 d. prezidento rinkimus,
nors buvo įtariama, kad penki centrinės rinkimų komisijos patvirtinti ir užregistruoti
kandidatai buvo palankūs vyriausybei, o du patikimus opozicijos kandidatus iš Liberalų
demokratų partijos ir Socialdemokratų partijos „Tiesa ir pažanga“ registruoti buvo
atsisakyta.
Prezidentui Š. Mirzijojevui einant pareigas buvo sustiprinti Uzbekistano ir Rusijos
santykiai. Abi valstybės pasirašė susitarimą dėl karinio ir techninio bendradarbiavimo
išplėtimo, įsipareigodamos bendrai pirkti karines prekes, karinę įrangą, finansuoti
mokslinius tyrimus ir pagalbą bei atnaujinti pasenusius ginklus. Rusija yra viena
didžiausių Uzbekistano prekybos partnerių, o Rusijos investuotojai ypač domisi
Uzbekistano naftos ir dujų sektoriumi. Rusijos įmonė „Gazprom“ bendradarbiauja
su angliavandenilių gamintoju „Uzbekneftegaz“ dujų gavybos Uzbekistano dujų
telkiniuose klausimais ir perka Uzbekistano dujas. 2022 m. rugsėjo 15 d. Uzbekistano
mieste Samarkande surengtas dvišalis Kinijos Prezidento Xi Jinpingo ir Rusijos
Prezidento Vladimiro Putino susitikimas.
D. Turkmėnistanas
Turkmėnistanas ir toliau yra represinė šalis, kurią autoritariškai valdo prezidentas
G. Berdymuchamedovas. Naujausi įvykiai rodo, kad demokratijos vystymosi
srityje pažangos nepadaryta ir kad žmogaus teisių padėtis nepagerėjo. 2021 m.
Turkmėnistanas pradėjo vykdyti tam tikras konstitucines reformas, be kita ko, įsteigė
aukštuosius parlamento rūmus. Tačiau Turkmėnistano parlamento vaidmuo vis dar
labai ribotas.
Oficialūs ES ir Turkmėnistano santykiai prasidėjo 1997 m., o 1998 m. abi šalys
pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Nors nuo 2004 m. visos
ES valstybės narės ir Turkmėnistanas jau ratifikavo PBS, norint tai užbaigti,
susitarimą dar turi ratifikuoti Europos Parlamentas – tai paskutinis neįgyvendintas
reikalavimas. Parlamentas ne kartą atsisakė pritarti ES ir Turkmėnistano partnerystės
ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimui, nes yra labai susirūpinęs dėl trumpalaikių
kriterijų Turkmėnistano pažangos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje. Todėl
ES ir Turkmėnistano dvišaliai santykiai šiuo metu reglamentuojami 2010 m. laikinuoju
prekybos susitarimu.
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Be ES ir Vidurinės Azijos regioninių sistemų, ES ir Turkmėnistanas palaiko metinius
dvišalius dialogus – ES ir Turkmėnistano dialogą žmogaus teisių klausimais ir dialogą
ES ir Turkmėnistano jungtiniame komitete. 2021 m. spalio mėn. surengtas 20-asis
Jungtinio komiteto posėdis siekiant toliau plėtoti partnerystę ir bendradarbiavimą, visų
pirma ekonominio vystymosi, prekybos ir investicijų srityse, taip pat parengti bendrus
projektus aplinkos, žemės ūkio, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse.
ES dar kartą patvirtino, kad teisinės valstybės principas ir pagarba žmogaus teisėms
yra esminiai ES ir Turkmėnistano santykių aspektai.
2021 m. liepos 6 d. Briuselyje įvyko 13-asis ES ir Turkmėnistano metinis
dialogas žmogaus teisių klausimais. Diskusijose daugiausia dėmesio skirta tam,
kaip Turkmėnistanas vykdo savo tarptautinius teisinius įsipareigojimus, visų pirma
susijusius su pagarba žmogaus teisėms, socialiniais ir ekonominiais klausimais ir
bendradarbiavimu daugiašalėse platformose. Parlamentas nuolat reiškė susirūpinimą
dėl prastos žmogaus teisių padėties Turkmėnistane ir, atitinkamai, iki šiol neleido
įsigalioti PBS. Savo 2019 m. kovo mėn. rezoliucijoje jis pateikė rekomendacijas,
į kurias reikia atsižvelgti iki Parlamentui svarstant pritarimo klausimą. Parlamentas
niekada nebuvo pakviestas stebėti rinkimų Turkmėnistane. ES ir Turkmėnistano 6-asis
tarpparlamentinis susitikimas turėtų vykti 2022 m. gruodžio mėn.
2022 m. vasario mėn. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, ES šalys bando padidinti
Turkmėnistano dujų išteklių dalį, kad užtikrintų savo energetinį saugumą. Todėl
Turkmėnistanas ir ES šiuo metu rengia susitarimą dėl dujų, nes Turkmėnistanas nori
įvairinti savo energijos eksportą, o ES nori įvairinti savo energijos importą. 2014 m.
lapkričio mėn. Turkmėnistanas pasirašė bendrąjį susitarimą su Turkija dėl dujų tiekimo
Anatolijos dujotiekiu, kuriuo dabar tiekiamos dujos iš Azerbaidžano Šah Denizo telkinio
Kaspijos jūroje. 2021 m. „Kaspijos jūros regiono ištekliai“ pristatė Kaspijos jūros regiono
jungiamojo dujotiekio – mažesnio dujotiekio, palyginti su Kaspijos jūros dujotiekiu, iš
Turkmėnistano į Azerbaidžaną – projektą. Jį užbaigus, per metus bus tiekiama 10–
12 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų.
E. Tadžikistanas
Nuo tada, kai 1992 m. šalis tapo nepriklausoma nuo TSRS, ES santykiai su
Tadžikistanu gerokai išsiplėtė. Dabartinė ES ir Tadžikistano santykių teisinė sistema
yra PBS, kuris pasirašytas 2004 m. spalio mėn. ir įsigaliojo 2010 m. sausio mėn.
2009 m. Parlamentas pritarė PBS sudarymui, bet ragino šalį gerinti padėtį žmogaus
teisių, kovos su korupcija, sveikatos apsaugos ir švietimo srityse. PBS padėjo stiprinti
dvišalį bendradarbiavimą ir padidino ES matomumą Tadžikistane, sukuriant politinio
dialogo platformą ir siekiant skatinti dvišalius prekybos ir ekonominius santykius. Į jį
taip pat įtraukti straipsniai dėl bendradarbiavimo migracijos ir kovos su pinigų plovimu,
narkotikais ir terorizmu.
Tadžikistanas yra svarbus ES partneris, šiuo metu susiduriantis su keliais iššūkiais,
pavyzdžiui, tarptautinių sankcijų poveikiu ir daugelio Tadžikistano migrantų grįžimu iš
Rusijos po invazijos į Ukrainą, kritine žmogaus teisių padėtimi ir dideliu susidomėjimu
prisijungti prie BLS+ prekybos lengvatų sistemos. Po to, kai Talibanas perėmė
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valdžią Afganistane, Tadžikistanas priėmė tūkstančius Afganistano pabėgėlių. Šalis yra
įsipareigojusi kovoti su ekstremizmo ir radikalizmo plitimu Vidurinėje Azijoje.
2021 m. vasario mėn. pagal ES ir Tadžikistano partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimą surengtame devintajame ES ir Tadžikistano bendradarbiavimo tarybos
posėdyje buvo aptarti santykių gerinimo būdai. Nuo to laiko užmegzti ryšiai siekiant
pradėti derybas dėl tvirtesnio PBS, remiantis kitų Vidurinės Azijos šalių pavyzdžiu. Be
diskusijų dėl COVID-19 poveikio, ES taip pat paragino Tadžikistaną daryti pažangą
pagrindinių teisių ir žmogaus teisių paisymo srityje. 2020 m. lapkričio mėn. įvyko 12-asis
dialogas žmogaus teisių klausimais, per jį buvo išreikštas susirūpinimas dėl žmogaus
teisių pažeidimų.
2020 m. kovo mėn. Tadžikistane surengti parlamento rinkimai. Valdančioji liaudies
demokratų partija laimėjo didžiule balsų dauguma. Prezidento rinkimai įvyko 2021 m.
spalio mėn. COVID-19 pandemijos metu. Kaip ir tikėtasi, rinkimus lengvai laimėjo
Emomalis Rachmonas ir tai užtikrino jam galimybę dar septynerius metus eiti
prezidento pareigas.
2016 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė labai kritišką rezoliuciją dėl sąžinės
kalinių padėties Tadžikistane, kurioje išreiškė didelį susirūpinimą dėl blogėjančios
žmogaus teisių padėties, didėjančio žmogaus teisių aktyvistų, politinių oponentų ir
jų šeimos narių sulaikymo ir areštų skaičiaus ir griežtų nepriklausomos žiniasklaidos
apribojimų.
Parlamentas ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl susirėmimų Kirgizijos ir Tadžikistano
pasienyje ir palankiai įvertino 2021 m. balandžio mėn. pasiektą susitarimą dėl ugnies
nutraukimo. Tačiau 2022 m. rugsėjo mėn. padaugėjo sienos apsaugos pareigūnų
smurtinių susidūrimų atvejų įvairiose pasienio vietose. Toks eskalavimas kenkia
regiono stabilumui.
F. Mongolija
Nors Mongolijai netaikoma ES Vidurinės Azijos strategija, Parlamentas, sudarydamas
savo nuolatines delegacijas, ją priskiria šiam regionui. Daug kultūrinių, istorinių
ir ekonominių aspektų sieja Mongoliją su buvusiomis SSRS Vidurinės Azijos
respublikomis. Per pastaruosius tris dešimtmečius Mongolija išsiskyrė kaip
demokratijos oazė, pasižyminti tvirtu ekonomikos augimu, nors po 2019 m. įvykių kilo
susirūpinimas dėl nykstančios demokratijos. 2017 m. Parlamentas pritarė tam, kad būtų
sudarytas ES ir Mongolijos PBS.
Nors buvo pats COVID-19 pandemijos įkarštis, Mongolija surengė eilinius parlamento
rinkimus, prezidentu buvo išrinktas Uchnaagijnas Churelsuchas. Kadangi naujojoje
iš dalies pakeistoje konstitucijoje reikalaujama, kad prezidentas nepriklausytų jokiai
politinei partijai, 2021 m. birželio mėn. U. Churelsuchą Mongolijos liaudies partijos
(MPP) vadovo poste pakeitė Mongolijos ministro pirmininko pareigas einantis
Luvsannamsrainas Oyunas Erdene. Mongolijos politikoje šiuo metu dominuoja MPP
partijos, turinčios didžiąją daugumą Mongolijos parlamente, ir prezidento vykdomos
kontrolės derinys.
2022 m. birželio mėn. surengtas metinis ES ir Mongolijos jungtinio komiteto posėdis
siekiant dar kartą patvirtinti partnerystę, grindžiamą tokiomis bendromis vertybėmis
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0275_LT.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0275_LT.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0033_LT.html
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kaip demokratija, žmogaus teisės, teisinė valstybė ir JT Chartijos principų laikymasis.
Mongolija ir ES susitarė, kad reikia kovoti su klimato kaita ir saugoti aplinką,
visapusiškai remiant Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą. ES pasveikino Mongoliją dėl
to, kad ji yra viena iš penkių prioritetinių šalių, su kuriomis ES šiuo metu kuria miškų
partnerystę, nes Mongolija ir ES turi bendrą interesą skatinti tvarų žaliąjį vystymąsi,
kuris yra pagrindinis 2021–2027 m. daugiametės orientacinės programos tikslas. Prieš
tai, 2022 m. kovo mėn., ES ir Mongolijos vystomojo bendradarbiavimo darbo grupė
susitiko aptarti vystymosi ir investavimo prioritetų, taip pat 2021–2027 m. daugiametės
orientacinės programos. 2022 m. kovo mėn. įvyko ES ir Mongolijos prekybos ir
investicijų pakomitečio posėdis, kuriame nustatytos galimos bendradarbiavimo sritys,
pradėtos derybos dėl susitarimo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir galimybių
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir geologijos srityje.
Parlamento pareiškimai dėl Mongolijos daugiausia susiję su ekonominiais klausimais,
tačiau jie taip pat susiję su šalies vystymusi ir humanitariniais poreikiais, kurių kyla dėl
ekstremalių oro sąlygų. Parlamento delegacija stebėjo 2017 m. prezidento rinkimus
ir 2016 m. parlamento rinkimus Mongolijoje ir pažymėjo, kad šalyje kuriama tvirta
demokratija. Vis dėlto, Parlamentas dėl COVID-19 pandemijos nestebėjo nei 2020 m.
birželio mėn. vykusių parlamento rinkimų, nei 2021 m. birželio mėn. vykusių prezidento
rinkimų.
15-asis EU ir Mongolijos tarpparlamentinis susitikimas įvyko 2022 m. birželio mėn.
Briuselyje.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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