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VIDUSĀZIJA

ES atzīst, cik stratēģiski nozīmīga ir Vidusāzija, kas savieno milzīgo Āzijas kontinentu
ar Eiropu. 2019. gadā ES atjaunināja savu stratēģiju Vidusāzijai, lai koncentrētos
uz izturētspēju (aptverot tādas jomas kā cilvēktiesības, robežu drošība un vide),
labklājību (īpaši uzsverot savienojamību) un reģionālo sadarbību. Parlaments uzsver
cilvēktiesību, labas pārvaldības un sociālās attīstības svarīgo nozīmi reģionā,
uzsverot parlamentārās diplomātijas lomu. Parlaments stingri atbalsta demokrātiju
un tiesiskumu ar konkrētām iniciatīvām, piemēram, demokratizāciju Vidusāzijā.
Ņemot vērā Taliban īstenoto varas pārņemšanu Afganistānā 2021. gada augustā,
Vidusāzija ir kļuvusi par izšķirošu faktoru drošībai un stabilitātei. Tadžikistāna ir
izteikusi atrunas, bet Turkmenistāna un Uzbekistāna nesen ir uzsākušas iesaistīties
sadarbībā ar Taliban. 2022. gada janvāra nemieri Kazahstānā (kas beidzās
pēc tam, kad Kolektīvās drošības līguma organizācija nosūtīja Krievijas vadīto
karaspēku) un pašreizējās sadursmes starp Tadžikistānu un Kirgizstānu liecina par
nestabilitātes risku Krievijas ietekmētajā reģionā. Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā
un karaspēka koncentrēšanos frontē Maskavas ietekme Vidusāzijā vājinās. Tomēr
Krievija joprojām ir viens no galvenajiem drošības garantiem reģionā ar objektiem
trijās no piecām Vidusāzijas valstīm, un tā kontrolē divas trešdaļas ieroču importa un
atbalsta reģiona valstu valdības.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienību (LES) V sadaļa: “Ārējā darbība”;

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. un 207. pants (tirdzniecība)
un 216.–219. pants (starptautiski nolīgumi);

— partnerības un sadarbības nolīgumi (PSN), kas aptver divpusējās attiecības,
izņemot Turkmenistānu, ar kuru ir noslēgts pagaidu tirdzniecības nolīgums.
Jaunais pilnveidotais PSN (PPSN) ar Kazahstānu pilnā apmērā stājās spēkā
2020. gada 1. martā. PPSN ar Kirgizstānu tika parafēts 2019. gada jūlijā, un notiek
sarunas ar Uzbekistānu. Tadžikistāna arī ir paudusi interesi par PPSN.

VIDUSĀZIJAS VALSTIS UN ES UN VIDUSĀZIJAS ATTIECĪBAS

Gadiem ilgi Vidusāzijas valstu savstarpējās attiecības kopumā bija vājas, kas
izskaidrojams ar strīdiem robežu un resursu dēļ. Tomēr pēc Uzbekistānas vadības
maiņas 2016. gadā situācija ir strauji mainījusies, paverot jaunas reģionālās sadarbības
iespējas. Pirmā augstākā līmeņa sanāksme par reģionālo sadarbību starp Vidusāzijas
valstu vadītājiem kopš 1990. gada tika rīkota 2018. gada martā Astanā, un otrā
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augstākā līmeņa sanāksme notika 2019. gada novembrī Taškentā. Atjaunojamie
energoresursi ir vēl viens uzmanības centrā liekams īpašs jautājums, ņemot vērā
reģionālās sadarbības un ieguldījumu milzīgo potenciālu. Covid-19 pandēmijas dēļ
reģionālā ekonomika 2020. gadā ievērojami samazinājās, pēc tam 2021. gadā
palielinoties par 3,9 %, un pašreizējās perspektīvas ir neskaidras Krievijas iebrukuma
Ukrainā, globālās inflācijas un preču cenu pieauguma dēļ.
Visas Vidusāzijas valstis īsteno daudzvektoru ārpolitiku, tiecoties līdzsvarot attiecības
ar Krieviju, Ķīnu, ES un ASV. Svarīgas ir arī attiecības ar Turciju un Irānu.
Turkmenistāna ir lielā mērā bijusi slēgta ārpasaulei, un tās “pastāvīgās neitralitātes”
statusu pat ir atzinusi ANO. Ir jāpiemin ES tirdzniecība, galvenokārt attiecībā uz
minerālresursiem, ar Kazahstānu, un tā pieaug ar Uzbekistānu – galvenokārt pēc ES
un Uzbekistānas Tekstilizstrādājumu protokola pieņemšanas, kam Parlaments sniedza
piekrišanu 2016. gadā. ES arī pauda gandarījumu par Kirgizstānas, Tadžikistānas un
Kazahstānas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO). Kazahstāna
un Kirgizstāna ir Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstis.
Parlaments 2016. gadā atbalstīja ES stratēģiju Vidusāzijai, prasot, lai tā tiktu vairāk
koncentrēta. Šo ES stratēģiju Vidusāzijai Padome apstiprināja 2019. gada jūnijā. ES
attiecību joma ir saistīta ar atsevišķu Vidusāzijas valstu gatavību veikt reformas un
stiprināt demokrātiju, cilvēktiesības, tiesiskumu un tiesu iestāžu neatkarību, kā arī
modernizēt un dažādot ekonomiku, tostarp atbalstot privāto sektoru un jo īpaši mazos
un vidējos uzņēmumus – brīvā tirgus ekonomikā.
Reģionālās pieejas un reģionālās sadarbības nozīme tika uzsvērta arī ES un
Vidusāzijas ministru sanāksmēs. 2021. gada novembrī notika 17. ES un Vidusāzijas
ministru sanāksme, kuras mērķis bija atbalstīt zaļu un ilgtspējīgu atveseļošanu pēc
Covid-19 un veicināt sadarbību, lai risinātu dažas no problēmām, kas izriet no norisēm
Afganistānā.
Parlamenta darbību ar Vidusāziju galvenokārt veic Ārlietu komiteja (AFET),
Starptautiskās tirdzniecības komiteja (INTA), Drošības un aizsardzības apakškomiteja
(SEDE), Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI) un Delegācija attiecībām ar Vidusāziju (D-
CAS), kā arī līdztekus citām struktūrām izmantojot parlamentārās sadarbības komitejas
(PSK) un Delegāciju attiecībām ar Afganistānu (D-AF). PSK komitejas katru gadu rīko
sanāksmes ar lielāko daļu Vidusāzijas valstu. Eiropas Parlamenta deputāti pārrauga
nolīgumu īstenošanu un īpašu uzmanību pievērš cilvēktiesību jautājumiem, politiskajai
situācijai, sadarbībai ekonomikas un attīstības jomā un vēlēšanu norisei.
-Kopš 2013. gada regulāri notiek ES un Vidusāzijas augsta līmeņa politiskie un
drošības dialogi par augsta līmeņa politiskiem jautājumiem un drošību, iesaistot ES un
Vidusāzijas valstis. Šo dialogu rezultātā notika diskusijas par ES stratēģijas Vidusāzijai
prioritātēm, kā arī ES un Āzijas savienojamības veicināšanu.
Kopš 2019. gada jūlijā tika atvērta ES delegācija Turkmenistānā, ES delegācijas ir visās
Vidusāzijas valstīs. ES delegācija Mongolijā tika atvērta 2017. gadā.
Divvirzienu preču tirdzniecība 2020. gadā sasniedza 22,3 miljardus EUR ar
tirdzniecības pārpalikumu 4,1 miljarda EUR apmērā par labu Vidusāzijai. Vidusāzijas
valstis 2014.–2020. gadā saņēma finansējumu 1,02 miljardu EUR apmērā no Attīstības
sadarbības instrumenta (ASI), kas ietvēra gan divpusējo palīdzību, gan reģionālās
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programmas (360 miljoni EUR). Palīdzības uzmanības centrā bija izglītība, reģionālā
drošība, ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un sociālekonomiskā attīstība.
Kazahstāna un Turkmenistāna vairs nav tiesīgas pretendēt uz instrumenta divpusējām
sadaļām, jo tās ir ieguvušas valsts ar vidēji augstiem ienākumiem statusu, bet tām
joprojām ir pieejamas reģionālās programmas. Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību
instruments (EIDHR) darbojas visās Vidusāzijas valstīs, izņemot Turkmenistānu, kur
pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir pārāk mazā skaitā, pārāk vāji organizētas un
pakļautas pārāk stingrai kontrolei. “Apvārsnis Eiropa” ir ES jaunā galvenā pētniecības
un inovācijas finansēšanas programma, kuras budžets ir 95,5 miljardi EUR, kas
pieejami visā pasaulē septiņu gadu periodā saskaņā ar 2021.–2027. gada daudzgadu
indikatīvo programmu.
ES uzlabo senākos PSN ar Vidusāzijas partneriem.
2021. gada 4. un 5. oktobrī notika ES un Vidusāzijas Vides un klimata pārmaiņu
jautājumu darba grupas (WGECC) 10. sanāksme. 2021. gada 6. oktobrī Almati
(Kazahstānā) tika rīkots ES un Vidusāzijas pilsoniskās sabiedrības forums, kura
uzmanības centrā bija temats “Labākas nākotnes veidošana: iesaistīšanās ilgtspējīgā
atveseļošanā pēc Covid”.
Pēc Taliban īstenotās varas pārņemšanas 2021. gada augustā situācija Afganistānā
ir kļuvusi ne tikai par globālu jautājumu, bet arī par galveno problēmu, kas sagādā
bažas Vidusāzijas valstu valdībām. Viss Vidusāzijas reģions ir kļuvis par izšķiroši
svarīgu teritoriju, lai ierobežotu reliģiskā ekstrēmisma un teroristu tīklus, kā arī narkotiku
tirdzniecību tā robežās. Atsevišķas Vidusāzijas republikas (un jo īpaši Tadžikistāna)
joprojām nevēlas iesaistīties jebkādās būtiskās attiecībās ar Taliban, neraugoties uz
Taliban, šķiet, vienlaikus sākto diplomātisko ofensīvu ar mērķi pārliecināt Vidusāzijas
kaimiņvalstis. Humanitārās krīzes dēļ Afganistānā Vidusāzija ir kļuvusi par galamērķi
lielam skaitam Afganistānas bēgļu, kuri tādējādi var saņemt papildu ES atbalstu,
izmantojot divpusējas un reģionālas programmas kā daļu no ES daudzgadu indikatīvās
programmas 2021.–2027. gadam.
A. Kazahstāna
Attiecībā uz Kazahstānu Parlaments deva piekrišanu PPSN 2017. gadā, uzsverot, cik
nozīmīgs ir princips “lielāks atbalsts lielākām reformām”, lai stimulētu politiskās un
sociālekonomiskās reformas.
Bijušais prezidents Nursultans Nazarbajevs atkāpās no amata 2019. gada martā pēc
trīsdesmit gadu pilnvaru termiņa beigām, bet kā “augstākais līderis” un “nācijas tēvs”
saglabāja būtisku ietekmi un oficiālas pilnvaras, pie varas esot jaunajam prezidentam
K. Ž. Tokajevam, tostarp ieņemot Nacionālās drošības padomes priekšsēdētāja amatu.
Kazahstāna 2021. gada janvārī rīkoja vēlēšanas parlamenta apakšpalātā (Majlis), kurā
ir 107 vietu. Valdošā partija Nur Otan saglabāja vairākumu, savukārt opozīcijas partija –
“Visas valsts sociāldemokrātiskā partija” (OSDP) boikotēja vēlēšanas, apgalvojot, ka
politiskā elite ir krāpnieciska.
Eiropas Parlaments 2022. gada janvārī pieņēma rezolūciju par stāvokli Kazahstānā
pēc tam, kad pēc negaidītas cenu paaugstināšanas sašķidrinātajai gāzei, ko
noteica Kazahstānas valdība, izcēlās protesti. Protesti saasinājās pēc vardarbīgām
akcijām, ko izprovocēja nenoskaidrotas labi apmācītas un organizētas bruņotas
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personas. Prezidents K. Ž. Tokajevs uzdeva pieņemt steidzamus pasākumus un
izsludināja ārkārtas stāvokli. Atbildot uz prezidenta K. Ž. Tokajeva lūgumu, Kolektīvās
drošības līguma organizācija (CSTO), Krievijas vadīta militāra alianse, piekrita nosūtīt
uz Kazahstānu karavīrus (“miera spēki”) no Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas,
Armēnijas un Kirgizstānas.
Prezidents K. Ž. Tokajevs izmantoja krīzi, lai vainotu iepriekšējo administrāciju,
nostiprinātu savu varu un izbeigtu duālo pilnvaru režīmu, ko viņam bija uzspiedis
N. Nazarbajevs. K. Ž. Tokajevs pārņēma Drošības padomes priekšsēdētāja amatu un
iecēla jaunu premjerministru. Svarīgi N. Nazarbajeva ģimenes locekļi zaudēja ietekmi.
2022. gada septembrī Kazahstānas parlaments atkal pārdēvēja valsts galvaspilsētu
no Nursultanas uz Astanu, kas ir pēdējais solis ceļā uz valsts distancēšanos no šīs
kādreizējās Padomju Savienības republikas pirmā prezidenta Nursultana Nazarbajeva.
2022. gada 11. janvārī prezidents K. Ž. Tokajevs paziņoja par būtisku reformu kopumu.
Kazahstāna līdz šim ir uzrādījusi augstu ekonomikas izaugsmi, 2006. gadā kļūstot
par valsti ar vidēji augstiem ienākumiem. Šo ekonomikas progresu ir apdraudējusi
Covid-19 pandēmijas smagā ietekme un arvien lielākā politiskā un ekonomiskā
atkarība no Ķīnas. 2021. gada aprīlī Kazahstāna paziņoja par savu Covid-19 vakcīnu
QazVac un sagatavojās palielināt produkcijas izlaidi, lai vakcīna būtu pieejama visiem
iedzīvotājiem. Paredzams, ka IKP pieaugums 2022. gadā samazināsies – tam par
iemeslu ir Krievijas iebrukums Ukrainā. 2022. gadā arī apritēs 30 gadi, kopš tika
nodibinātas Kazahstānas un Ķīnas diplomātiskās attiecības, savukārt kazahi nesen
protestēja pret Ķīnas ietekmes un ekonomiskā spēka palielināšanos.
Kazahstāna – pēc tam, kad bija ratificējusi Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un
politiskajām tiesībām ANO Otro fakultatīvo protokolu, – 2021. gada janvārī atcēla
nāvessodu un tādējādi kļuva par 88. pakta parakstītāju. Eiropas Ārējās darbības
dienests (EĀDD) atzinīgi novērtēja šo soli paziņojumā. 2020. gadā Kazahstāna
pievienojās ANO Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,
kas ir daudzpusējs līgums, kurš ir iekļauts Starptautiskajā cilvēktiesību hartā.
2022. gada 5. jūnijā Kazahstāna rīkoja konstitucionālu referendumu, ar kuru tika
ieviestas būtiskas izmaiņas esošajā iestāžu varas līdzsvarā, tostarp samazinot
prezidenta pilnvaras un stiprinot parlamenta lomu. Vēlētāju aktivitāte bija augsta
(68 %), un 77,1 % vēlētāju nobalsoja par izmaiņām.
ES un Kazahstānas Sadarbības padomes 19. sanāksme notika 2022. gada jūnijā, lai
pārskatītu progresu, kas panākts ES un Kazahstānas PPSN īstenošanā. Sanāksmē
ES pauda gandarījumu par ES un Kazahstānas ekonomisko attiecību augsto līmeni.
ES ir Kazahstānas lielākā tirdzniecības partnere un lielākā ārvalstu investore, un
Kazahstāna joprojām ir galvenā ES tirdzniecības partnere Vidusāzijā. Tirdzniecības
bilance 2021. gadā sasniedza 12 miljardus EUR par labu Kazahstānai. ES arī
pauda gandarījumu par sekmīgo sadarbību ES un Kazahstānas augsta līmeņa
uzņēmējdarbības platformas ietvaros, kas aizsākās 2019. gadā, un jo īpaši par
konstruktīvo gaisotni, kādā Kazahstāna risināja ES ieguldītāju paustās bažas.
Eiropas Parlaments nav novērojis vēlēšanas Kazahstānā kopš 2005. gada. Eiropas
Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs
(EDSO/ODIHR) nosūtīja uz Kazahstānu vēlēšanu novērošanas misiju. EDSO/ODIHR
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konstatēja trūkumus 2021. gada janvāra parlamenta vēlēšanās – starp tiem tika minēts
patiesas opozīcijas trūkums attiecībā pret partiju Nur Otan, kā arī EDSO/ODIHR
ieteikumu neievērošana cita starpā attiecībā uz pamatbrīvībām, vēlēšanu pārvaldības
objektivitāti un vēlēšanu tiesībām. EĀDD arī norādīja, ka Kazahstānā ir veiktas
svarīgas politiskas reformas, taču vēlēšanās netika izmatota iespēja pierādīt to efektīvu
īstenošanu.
Eiropas Parlaments savā 2021. gada 11. februāra rezolūcijā par cilvēktiesību
stāvokli Kazahstānā, kurš dod pamatu satraukumam, pieprasīja ievērot vēlēšanu
rīkošanas tiesisko regulējumu. Parlaments uzsvēra EDSO ieteikumus, kas attiecas
uz pamatbrīvību garantēšanu, cilvēktiesību aktīvistu un politiskās opozīcijas kustību
locekļu patvaļīgas aizturēšanas izbeigšanu, LGBTI personu tiesību ievērošanas
nodrošināšanu un kazahu un citu etnisko minoritāšu grupu drošības garantēšanu.
Turklāt tas aicināja noteikt iespējamas individuālas sankcijas pret Kazahstānas
amatpersonām, kas ir tieši atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem.
B. Kirgizstāna
2019. gada jūlijā tika parakstīts PPSN ar Kirgizstānu. ES ir viens no galvenajiem
ilgtspējīgas attīstības un reformu sponsorētājiem Kirgizstānā. Laikposmā no 2014. līdz
2020. gadam ES piešķīra 174 miljonus EUR uz dotācijām balstītai attīstības palīdzībai,
kas paredzēta trim galvenajām nozarēm un atbalsta pasākumiem: tiesiskumam,
integrētai lauku attīstībai un izglītībai. Turklāt ES atbalsta arī pāreju uz demokrātiju
un demokrātiskas vēlēšanas, izmantojot tiesiskuma programmu, un ir piešķīrusi
20 miljonus EUR stabilizācijas un demokratizācijas atbalstam. Daudzgadu indikatīvā
programma 2021.–2027. gadam ir atbilde uz Kirgizstānas valsts attīstības stratēģiju
2040. gadam, kurā izklāstīts ilgtermiņa ceļvedis, kā līdz 2040. gadam kļūt par spēcīgu,
pašpietiekamu un pārtikušu valsti.
EDSO/ODIHR regulāri veic vēlēšanu novērošanu parlamenta vēlēšanās un prezidenta
vēlēšanās. 2020. gada oktobrī Kirgizstānā notika parlamenta vēlēšanas, kas vēlāk
pēc masu protestiem pret pārkāpumiem un balsu pirkšanu tika atzītas par spēkā
neesošām. Kirgizstānas prezidents Soronbajs Džeenbekovs 2020. gada oktobrī
atkāpās no amata, un 2021. gada janvārī valstī notika prezidenta vēlēšanas, kurās par
Kirgizstānas prezidentu – sesto pēc kārtas – ievēlēja Sadiru Džaparovu. ES norādīja
uz zemo vēlētāju aktivitāti, vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkumu kandidātiem,
pārkāpumiem saistībā ar kampaņu procedūrām un administratīvo resursu ļaunprātīgu
izmantošanu, kā ziņoja EDSO /ODIHR. ES arī aicināja šīs valsts prezidentu uzņemties
vispārējās saistības attiecībā uz pamatbrīvībām un cilvēktiesībām un mudināja
ievērot konstitūciju un parlamenta vēlēšanas sadarbībā ar EDSO/OIDHR. Parlamenta
vēlēšanas notika 2021. gada novembrī. Šo valsti apmeklēja Eiropas Parlamenta
Delegācija attiecībām ar Vidusāziju (D-CAS).
Referendumā, kas notika 2021. gada 11. aprīlī, vēlētāji apstiprināja jaunu konstitūciju,
ar kuru samazināja parlamenta sastāvu par 25 %, lai tajā būtu 90 deputātu vietas.
Tā arī piešķīra prezidentam pilnvaras iecelt tiesnešus un tiesībaizsardzības iestāžu
vadītājus un aizstāja likumu, kas ļāva prezidentam ieņemt amatu vienu pilnvaru
termiņu, lai prezidentu varētu atkārtoti ievēlēt uz otru pilnvaru termiņu. ES 2021. gada
aprīlī nāca klajā ar paziņojumu par konstitucionālo reformu Kirgizstānā, paužot nožēlu
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par iekļaujoša dialoga trūkumu, kurā būtu iesaistīta pilsoniskā sabiedrība. Tomēr ES
uzstāja, ka tā turpinās atbalstīt reformu programmas īstenošanas gaitu.
2021. gada jūnijā Kirgizstānas Republikā ieradās ES īpašais pārstāvis Vidusāzijā
Peter Burian, lai rīkotu divpusējas tikšanās ar prezidentu S. Džaparovu un
citiem attiecīgajiem līderiem, lai apspriestu divpusējo sadarbību, pašreizējo stāvokli
cilvēktiesību jautājumos un problēmas, īstenojot ES stratēģiju Vidusāzijai.
2021. gada 4. jūnijā ES un Kirgizstānas Republikas Sadarbības padomes
18. sanāksme apsprieda tiesiskuma stiprināšanu, progresu tiesu iestāžu un vēlēšanu
reformu jomā, labu pārvaldību, sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesības.
2021. gada 6. septembrī Briselē notika ES un Kirgizstānas Republikas 11. ikgadējais
cilvēktiesību dialogs. ES pauda bažas par Covid-19 ierobežojumiem, kuru rezultātā
pieaug ar dzimumu saistīta vardarbība, ierobežojumi neatkarīgiem medijiem un
pretrunīgas likumdošanas iniciatīvas. Kirgizstāna 2021. gada 5. novembrī Biškekā
rīkoja pirmo ES un Vidusāzijas Ekonomikas forumu.
Attiecībā uz Kirgizstānu Parlaments pauda bažas par LGBTI “propagandas” likumu
projektiem 2015. gadā. Parlaments 2019. gada janvārī sniedza ieteikumus sarunām
par jaunu divpusēju nolīgumu. Pēc 2021. gada aprīlī notikušajām sadursmēm pie
Kirgizstānas un Tadžikistānas robežas Parlamenta AFET komitejas priekšsēdētājs
David McAllister un D-CAS priekšsēdētājs Fulvio Martusciello 2021. gada 3. maijā
nāca klajā ar paziņojumu, kurā uzteica panākto pamieru un aicināja abas puses
rīkot diplomātiskas diskusijas, nevis iesaistīties militārās sadursmēs. Pamiers netika
ievērots, un notiekošajā Kirgizstānas un Tadžikistānas robežkonfliktā ir tikuši nogalināti
un ievainoti simtiem cilvēku, un tūkstošiem cilvēku ir pārvietoti. 2022. gada septembrī
konflikts vēl vairāk pastiprinājās.
Eiropas Parlaments ir ļoti nobažījies par cilvēktiesību situāciju Kirgizstānā. Tika slēgta
un pēc tam atkal atsākta izmeklēšana par cilvēktiesību aizstāvja Azimžana Askarova
nāvi apcietinājumā 2020. gada jūlijā. Kirgizstānā joprojām ir aizliegts ieceļot vairākiem
ārvalstu cilvēktiesību aktīvistiem un ārvalstu mediju korespondentiem. Vardarbība
ģimenē joprojām ir plaši izplatīta.
C. Uzbekistāna
Uzbekistāna, 2021. gada aprīlī pievienojoties ES īpašajam veicināšanas režīmam
ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+), kļuva par devīto saņēmējvalsti.
Pievienojoties šai shēmai, Uzbekistāna saņem papildu ekonomiskos ieguvumus, jo
tiek atcelti tarifi divām trešdaļām produktu pozīciju, uz kurām attiecas VPS+. Šis
instruments veicina valsts eksportu un palīdz piesaistīt ārvalstu investīcijas. Savukārt
no Uzbekistānas tiek sagaidīts, ka tā īstenos 27 galvenās starptautiskās konvencijas
par labu pārvaldību, cilvēktiesībām un darba tiesībām, kā arī vides un klimata
aizsardzību.
Parlaments savā 2019. gada marta ieteikumā par ES un Uzbekistānas jauno
visaptverošo nolīgumu pieprasīja ļaut, lai Parlaments varētu pienācīgi pārbaudīt sarunu
procesu.
2022. gada 6. jūlijā ES un Uzbekistāna parafēja jauno PPSN, kas nodrošinās
jaunu, modernu un vērienīgu satvaru ES un Uzbekistānas partnerības stiprināšanai.
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Turklāt ES un Uzbekistāna rīkoja 18. gadskārtējo Sadarbības komitejas sanāksmi.
Abas puses pārskatīja divpusējo attiecību attīstību pēdējā gada laikā un savas
perspektīvas nākamajam gadam. ES pieminēja nesenos vardarbīgos notikumus
Karakalpakstānā un aicināja pēc iespējas drīzāk veikt neatkarīgu izmeklēšanu par
apstākļiem saistībā ar protestiem. ES uzsvēra, cik svarīgi ir aizstāvēt tiesības uz
miermīlīgām demonstrācijām.
Sadarbības komitejas 18. ikgadējā sanāksme deva iespēju apspriest tirdzniecības
un ekonomiskās attiecības, tostarp Uzbekistānas dalību ES VPS+ shēmā.
Diskusija attiecās arī uz tehnisko sadarbību; ES atbalstu Uzbekistānas attīstības
stratēģijai; sadarbību enerģētikas nozarē, uzsverot ilgtspēju un zaļo pārkārtošanos;
cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, jo īpaši attiecībā uz konstitucionālo reformu un
Uzbekistānas kriminālkodeksa reformu; kā arī reģionālo situāciju Vidusāzijā, tostarp
situāciju Afganistānā. Abas puses pauda cerības saistībā ar ES un Vidusāzijas
ilgtspējīgas savienojamības konferenci, kas notiks 2022. gada novembrī Samarkandā,
Uzbekistānā.
Kopš Uzbekistānas prezidenta Šavkata Mirzijojeva stāšanās amatā 2016. gadā ir
notikušas plašas un straujas demokrātiskas pārmaiņas, tostarp vairākas vērienīgas
reformas un iekšējas izmaiņas, piemēram, vairāku politieslodzīto atbrīvošana, kas
atspoguļo dažas pozitīvas tendences. Pamati šīm izmaiņām tika noteikti Uzbekistānas
valsts attīstības stratēģijā 2017.–2021. gadam.
2021. gada februārī Šavkats Mirzijojevs parakstīja likumu par prezidenta vēlēšanu
pārcelšanu uz 2021. gada oktobri. EDSO/ODIHR atkārtoja savus ieteikumus attiecībā
uz politisko partiju finansēšanu, balsu skaitīšanas paātrināšanu un valsts resursu
samazināšanu vēlēšanu kampaņām. Gatavojoties 2021. gada oktobra vēlēšanām,
pastāvēja bažas, ka patiesas opozīcijas nebūs. Uzbekistānas iestādes noraidīja jaunas
partijas Haqiqat va Taraqqiyo (sociāldemokrātiskā partija “Patiesība un progress”)
reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka daudzi opozīcijas politiķa Hidirnazara Allakulova
savāktie paraksti bija nederīgi.
2021. gada 11. maijā Uzbekistānas tiesa piesprieda blogerim Otabekam Satorijam
6 gadu cietumsodu, apsūdzot viņu neslavas celšanā un izspiešanā. Savos videoklipos
O. Satorijs bieži kritizēja sava Termezas rajona augstākā līmeņa pārvaldes
amatpersonas un izgaismoja korupcijas gadījumus. Tiesību un žurnālistu aizstāvības
grupas nodēvēja šo notiesāšanu par vadošo aprindu mēģinājumu iebiedēt presi pirms
vēlēšanām.
Uzbekistāna nesen uzsāka iesaistīties sadarbībā ar Taliban. 2021. gada oktobrī
Uzbekistānas premjerministra vietnieks tikās ar Taliban delegātiem Uzbekistānas
robežpilsētā Termezā, lai apspriestu tirdzniecības jautājumus un ekonomisko
mijiedarbību, nodrošinot robežu drošību un sadarbību enerģētikas, transporta un
starptautisko kravu jomā, kā arī dzelzceļa projektu, kas savieno Termezu ar Pakistānas
pilsētu Pešavaru – maršrutam ejot caur Afganistānas Mazārešarīfu un Kabulu.
Parlaments 2016. gada decembrī apstiprināja ES un Uzbekistānas tekstilizstrādājumu
protokolu pēc šīs valsts efektīvas apņemšanās ciešā sadarbībā ar Starptautisko Darba
organizāciju izskaust bērnu darba izmantošanu ikgadējā kokvilnas ražas novākšanā.
Tas 2019. gada martā sniedza ieteikumus sarunām par PPSN.
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Parlaments pirmo reizi tika uzaicināts novērot parlamenta vēlēšanas Uzbekistānā
2019. gada decembrī, tomēr tajās novērošanu veica tikai EDSO/ODIHR. Parlaments
atteicās novērot vēlēšanas, pamatojoties uz to, ka tās nav brīvas un godīgas, norādot
uz faktu, ka deputāti Uzbekistānas parlamentā nāk tikai no režīmam labvēlīgām
partijām.
Tomēr Parlaments pieņēma uzaicinājumu uzraudzīt 2021. gada 24. oktobra
prezidenta vēlēšanas, lai gan pieci Centrālās vēlēšanu komisijas pieņemtie un
reģistrētie kandidāti, iespējams, bija valdību atbalstoši, savukārt diviem ticamiem
opozīcijas kandidātiem no Liberāldemokrātiskās partijas un sociāldemokrātiskās
partijas “Patiesības un progress” reģistrācija tika atteikta.
Esot amatā prezidentam Š. Mirzijojevam, ir nostiprinājušās attiecības starp
Uzbekistānu un Krieviju. Abas valstis parakstīja nolīgumu par militārās un tehniskās
sadarbības paplašināšanu, kurā pausta apņemšanās attiecībā uz militāro preču,
militārā ekipējuma iegādi kopīgā iepirkumā, pētniecību un palīdzību, kā arī novecojušo
ieroču atjaunošanu. Krievija ir viens no Uzbekistānas lielākajiem tirdzniecības
partneriem, un Krievijas investori ir īpaši ieinteresēti Uzbekistānas naftas un gāzes
nozarē. Krievijas “Gazprom” sadarbojas ar ogļūdeņražu ražotāju “Uzbekneftegaz”
gāzes ražošanā Uzbekistānas gāzes atradnēs, kā arī pērk Uzbekistānas gāzi.
2022. gada 15. septembrī Uzbekistānā, Samarkandā, tika rīkota divpusējā tikšanās
starp Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
D. Turkmenistāna
Turkmenistāna joprojām ir represīva valsts prezidenta G. Berdimuhamedova
autoritārajā režīmā. Jaunākās norises rāda, ka demokrātiskā attīstība nav progresējusi
un cilvēktiesību situācija nav uzlabojusies. 2021. gadā Turkmenistāna ieviesa dažas
konstitucionālās reformas, tostarp izveidojot augšpalātu. Tomēr Turkmenistānas
parlamenta loma joprojām ir ļoti ierobežota.
Oficiālas ES un Turkmenistānas attiecības radās 1997. gadā, un abas puses
1998. gadā parakstīja PSN. Lai gan kopš 2004. gada visas ES dalībvalstis
un Turkmenistāna jau ir ratificējušas PSN, lai to līdz galam noslēgtu, vēl ir
nepieciešams, lai to ratificētu Eiropas Parlaments. Parlaments vairākkārt ir atteicies
sniegt piekrišanu ratificēt ES un Turkmenistānas PSN, jo ir ļoti nobažījies par īstermiņa
kritērijiem Turkmenistānas progresam cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā. Tāpēc ES
un Turkmenistānas divpusējās attiecības pašlaik reglamentē 2010. gada pagaidu
tirdzniecības nolīgums.
Papildus ES un Vidusāzijas reģionālajām sistēmām ES un Turkmenistāna uztur
ikgadējus divpusējus dialogus: ES un Turkmenistānas cilvēktiesību dialogu un ES
un Turkmenistānas Apvienoto komiteju. Apvienotās komitejas 20. sanāksme notika
2021. gada oktobrī, lai turpinātu attīstīt partnerību un sadarbību, jo īpaši ekonomikas
attīstības, tirdzniecības un ieguldījumu jomā, kā arī izstrādātu kopīgus projektus vides,
lauksaimniecības, izglītības un veselības aizsardzības jomā.
ES ir atkārtoti apstiprinājusi, ka tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana ir būtiski ES un
Turkmenistānas attiecību aspekti.
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2021. gada 6. jūlijā notika ES un Turkmenistānas 13. ikgadējais cilvēktiesību dialogs.
Diskusiju centrā bija Turkmenistānas starptautisko juridisko saistību izpilde, jo īpaši
cilvēktiesību ievērošana, sociālekonomiskie jautājumi un sadarbība daudzpusējās
platformās. Parlaments vairākkārt ir paudis bažas par stāvokli cilvēktiesību jomā
Turkmenistānā un attiecīgi ir līdz šim nobloķējis PSN stāšanos spēkā. Tas 2019. gada
martā izklāstīja ieteikumus, kas jāizskata, pirms tas apsvērs iespēju sniegt piekrišanu.
Turkmenistāna ne reizi nav aicinājusi Eiropas Parlamentu novērot vēlēšanas.
2022. gada decembrī tiks rīkota ES un Turkmenistānas sestā starpparlamentārā
sanāksme.
Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī ES valstis cenšas palielināt
gāzes resursus no Turkmenistānas, lai nodrošinātu savu enerģētisko drošību. Tā
rezultātā Turkmenistāna un ES pašlaik strādā pie gāzes nolīguma, jo Turkmenistāna
vēlas dažādot enerģijas eksportu, savukārt ES vēlas dažādot enerģijas importu.
2014. gada novembrī Turkmenistāna parakstīja pamatnolīgumu ar Turciju par
gāzes piegādi pa Anatolijas dabasgāzes cauruļvadu, kas tagad saņem gāzi no
Azerbaidžānas Šahdenizas atradnēm Kaspijas jūrā. 2021. gadā uzņēmums “Trans
Caspian Resources” iepazīstināja ar projektu par Kaspijas jūras starpsavienojumu, kas
ir mazāks gāzes cauruļvads (salīdzinājumā ar Kaspijas jūras dabasgāzes cauruļvadu)
no Turkmenistānas uz Azerbaidžānu. Kad tas būs pabeigts, tas piegādās 10–
12 miljardus kubikmetru dabasgāzes gadā.
E. Tadžikistāna
ES sadarbība ar Tadžikistānu ir ievērojami attīstījusies, kopš šī valsts 1992. gadā
ieguva neatkarību no PSRS. Pašreizējais tiesiskais regulējums ES un Tadžikistānas
attiecībām ir PSN, ko parakstīja 2004. gada oktobrī un kas stājās spēkā 2010. gada
janvārī. Parlaments 2009. gadā sniedza piekrišanu noslēgt PSN, bet pieprasīja veikt
uzlabojumus cilvēktiesību, korupcijas novēršanas, veselības un izglītības jomā. PSN
palīdzēja uzlabot divpusējo sadarbību un palielināja ES redzamību Tadžikistānā,
izveidojot politiskā dialoga platformu un cenšoties veicināt divpusējas tirdzniecības un
ekonomiskās attiecības. Tajā ir iekļauti arī punkti par sadarbību migrācijas jomā un par
cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, narkotikām un terorismu.
Tadžikistāna ir svarīga ES partnere, kas pašlaik saskaras ar vairākām problēmām,
piemēram, starptautisko sankciju ietekmi un daudzu Tadžikistānas migrantu
atgriešanos no Krievijas pēc tās iebrukuma Ukrainā, kritisko situāciju cilvēktiesību jomā
un lielu ieinteresētību pievienoties VPS+ tirdzniecības preferenču shēmai. Pēc Taliban
varas pārņemšanas Afganistānā Tadžikistāna ir uzņēmusi tūkstošiem Afganistānas
bēgļu. Valsts ir apņēmusies cīnīties pret ekstrēmisma un radikālisma izplatīšanos
Vidusāzijā.
ES un Tadžikistānas Sadarbības padomes devītajā sanāksmē, kas notika 2021. gada
februārī saskaņā ar ES un Tadžikistānas PSN, tika apspriesti veidi, kā uzlabot
attiecības. Kopš tā laika ir nodibināti kontakti, lai sāktu sarunas par PPSN, sekojot
citu Vidusāzijas valstu piemēram. Līdztekus diskusijām par Covid-19 ietekmi ES
mudināja Tadžikistānu uzlabot tās rādītājus attiecībā uz pamatbrīvībām un cilvēktiesību
ievērošanu. 2020. gada novembrī notika 12. cilvēktiesību dialogs un tika paustas bažas
par cilvēktiesību pārkāpumiem.
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2020. gada martā Tadžikistānā notika parlamenta vēlēšanas. Valdošā Tautas
Demokrātiskā partija uzvarēja ar pārliecinošu balsu vairākumu. Prezidenta vēlēšanas
notika 2021. gada oktobrī Covid-19 pandēmijas laikā. Kā jau bija sagaidāms, vēlēšanās
vieglu uzvaru guva Emomalī Rahmons, tādējādi sev nodrošinot atrašanos prezidenta
amatā vēl septiņus gadus.
Eiropas Parlaments 2016. gada jūnijā pieņēma ļoti kritisku rezolūciju par pārliecības
dēļ ieslodzīto stāvokli Tadžikistānā, paužot dziļas bažas par cilvēktiesību stāvokļa
pasliktināšanos, cilvēktiesību aktīvistu, politisko oponentu un viņu ģimenes locekļu
aizturēšanas un arestu skaita pieaugumu un stingrajiem ierobežojumiem attiecībā uz
neatkarīgiem medijiem.
Parlaments ir vairākkārt paudis bažas par sadursmēm pie Kirgizstānas un
Tadžikistānas robežas un atzinīgi novērtēja 2021. gada aprīlī panākto vienošanos
par pamieru, taču 2022. gada septembrī palielinājās vardarbība starp robežsargiem
dažādos objektos pie robežas. Šāda eskalācija apdraud reģiona stabilitāti.
F. Mongolija
Lai gan ES stratēģija Vidusāzijai neaptver Mongoliju, savu pastāvīgo delegāciju
sistēmā Eiropas Parlaments to klasificē kā reģiona daļu. Mongolijai ar Vidusāzijas
bijušajām PSRS republikām ir daudz kopīgu kultūras, vēstures un ekonomikas aspektu.
Pēdējo trīsdesmit gadu laikā Mongolija sevi ir raksturojusi kā “demokrātijas oāzi”
ar stabilu ekonomikas izaugsmi, lai gan norises 2019. gadā ir radījušas bažas par
demokrātijas vājināšanos. Parlaments 2017. gadā deva piekrišanu ES un Mongolijas
PSN.
Laikā, kad turpinājās Covid-19 pandēmija, Mongolijā notika kārtējās parlamenta
vēlēšanas, un par prezidentu tika ievēlēts Hurelsuhs Uhnagijns. Tā kā jaunā grozītā
konstitūcija paredz, ka prezidents nedrīkst būt saistīts ar kādu politisko partiju,
2021. gada jūnijā H. Uhnagijnu viņa Mongolijas Tautas partijas (MPP) vadītāja amatā
nomainīja pašreizējais Mongolijas premjerministrs Ojun-Erdene Luvsannamsrajns.
Mongolijas politikā pašlaik dominē MPP partijas konsolidācija ar milzīgu vairākumu
Mongolijas parlamentā un prezidenta kontroli.
ES un Mongolijas ikgadējā Apvienotās komitejas sanāksme notika 2022. gada
jūnijā, lai atkārtoti apstiprinātu partnerību, kuras pamatā ir tādas kopīgas vērtības
kā demokrātija, cilvēktiesības, tiesiskums un ANO Statūtu principu ievērošana.
Mongolija un ES vienojās, ka ir jācīnās pret klimata pārmaiņām un jāaizsargā
vide, pilnībā atbalstot Parīzes nolīguma īstenošanu. ES apsveica Mongoliju ar to,
ka tā ir viena no piecām prioritārajām valstīm, ar kurām ES pašlaik veido meža
partnerību, jo Mongolijai un ES ir kopīgas intereses veicināt ilgtspējīgu zaļo attīstību,
kas ir viens no galvenajiem mērķiem daudzgadu indikatīvajā programmā 2021.–
2027. gadam. Pirms tam 2022. gada martā tikās ES un Mongolijas darba grupa
attīstības sadarbības jautājumos, lai apspriestu attīstības un investīciju prioritātes, kā
arī daudzgadu indikatīvo programmu 2021.–2027. gadam. 2022. gada martā tika rīkota
ES un Mongolijas Tirdzniecības un ieguldījumu apakškomiteja, kurā tika apzinātas
iespējamās sadarbības jomas, sarunu sākšana par nolīgumu par ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu aizsardzību un iespējas atjaunīgās enerģijas un ģeoloģijas jomā.
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Eiropas Parlamenta paziņojumi par Mongoliju galvenokārt attiecas uz ekonomikas
jautājumiem, bet tie skar arī valsts attīstību un iedzīvotāju vajadzības, kas saistītas
ar ekstrēmajiem klimatiskajiem apstākļiem. Parlamenta delegācija veica novērošanu
Mongolijas prezidenta vēlēšanās 2017. gadā un parlamenta vēlēšanās, kas notika
2016. gadā, un atzīmēja, ka valstī attīstās stabila demokrātija. Tomēr Parlaments
neveica vēlēšanu novērošanu 2020. gada jūnija parlamenta vēlēšanās (Covid-19
pandēmijas dēļ), ne arī 2021. gada jūnija prezidenta vēlēšanās.
ES un Mongolijas 15. starpparlamentārā sanāksme notika 2022. gada jūnijā Briselē.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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