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L-ASJA ĊENTRALI

L-UE tirrikonoxxi l-importanza strateġika tal-Asja Ċentrali, li tgħaqqad il-kontinent
Asjatiku enormi mal-Ewropa. Fl-2019, l-UE aġġornat l-Istrateġija tagħha għall-Asja
Ċentrali biex tiffoka fuq ir-reżiljenza (li tkopri oqsma bħad-drittijiet tal-bniedem, is-
sigurtà tal-fruntieri u l-ambjent), il-prosperità (b'enfasi qawwija fuq il-konnettività)
u l-kooperazzjoni reġjonali. Il-Parlament jenfasizza l-importanza tad-drittijiet tal-
bniedem, il-governanza tajba u l-iżvilupp soċjali filwaqt li jissottolinja r-rwol tad-
diplomazija parlamentari. Il-Parlament jappoġġja bil-qawwa d-demokrazija u l-
istat tad-dritt b'inizjattivi konkreti bħad-demokratizzazzjoni fl-Asja Ċentrali. Fid-
dawl tat-teħid tal-poter mit-Talibani fl-Afganistan f'Awwissu 2021, l-Asja Ċentrali
saret kruċjali għas-sigurtà u l-istabbiltà. Filwaqt li t-Taġikistan esprima riżervi, it-
Turkmenistan u l-Uzbekistan reċentement bdew jikkooperaw mat-Talibani. L-irvellijiet
ta' Jannar 2022 fil-Każakistan (li ntemmu wara li l-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar
is-Sigurtà Kollettiva bagħtet truppi mmexxija mir-Russja) u l-ġlied attwali bejn it-
Taġikistan u l-Kirgiżistan juru r-riskju ta' instabbiltà f'reġjun taħt l-influwenza tar-
Russja. Bl-invażjoni Russa tal-Ukrajna u l-konċentrazzjoni ta' truppi fuq quddiem,
l-influwenza ta' Moska fl-Asja Ċentrali qed tiddgħajjef. Madankollu, ir-Russja tibqa'
fornitur ewlieni tas-sigurtà fir-reġjun, b'faċilitajiet fi tlieta mill-ħames pajjiżi tal-Asja
Ċentrali, u tikkontrolla żewġ terzi tal-importazzjonijiet tal-armi u tappoġġa l-gvernijiet
tar-reġjun.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

— It-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE): "azzjoni esterna";

— L-Artikoli 206-207 (kummerċ) u l-Artikoli 216-219 (ftehimiet internazzjonali) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

— Il-Ftehimiet ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK) li jkopru r-relazzjonijiet bilaterali, bl-
eċċezzjoni tat-Turkmenistan, li għalih hemm fis-seħħ ftehim ta' kummerċ interim.
Il-FSK Imsaħħaħ ġdid mal-Każakistan daħal fis-seħħ bis-sħiħ fl-1 ta' Marzu 2020.
Il-FSK Imsaħħaħ mal-Kirgiżistan ġie inizjalat f'Lulju 2019 u bħalissa għaddejjin
negozjati mal-Użbekistan. It-Taġikistan ukoll esprima interess fi FSK Imsaħħaħ.

IL-PAJJIŻI TAL-ASJA ĊENTRALI U R-RELAZZJONIJIET BEJN L-UE U
L-ASJA ĊENTRALI

Għal snin sħaħ, ir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali kienu ġeneralment ħżiena,
minħabba tilwimiet dwar il-fruntieri u r-riżorsi. Madankollu, is-sitwazzjoni nbidlet b'mod
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rapidu wara l-bidla fit-tmexxija fl-Użbekistan fl-2016, u dan fetaħ possibbiltajiet ġodda
għall-kooperazzjoni reġjonali. L-ewwel Summit tal-mexxejja tal-Asja Ċentrali dwar il-
kooperazzjoni reġjonali mis-snin disgħin sar f'Astana f'Marzu 2018 u t-tieni Summit
sar f'Novembru 2019 f'Tashkent. Is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli huma punt fokali
ieħor fid-dawl tal-potenzjal enormi għall-kooperazzjoni reġjonali u l-investiment. L-
ekonomija reġjonali naqset b'mod qawwi fl-2020, minħabba l-pandemija tal-COVID-19,
imbagħad espandiet fl-2021 bi tkabbir ta' 3.9%, u l-prospettiva attwali hija inċerta
minħabba l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja, l-inflazzjoni globali u ż-żieda fil-prezzijiet
tal-komoditajiet.
Il-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali jsegwu politika barranija multidimensjonali, u jfittxu li
jibbilanċjaw ir-rabtiet mar-Russja, maċ-Ċina, mal-UE u mal-Istati Uniti b'mod partikolari.
Ir-relazzjonijiet mat-Turkija u mal-Iran huma importanti wkoll. It-Turkmenistan ilu kważi
magħluq għall-kumplament tad-dinja, u l-istatus ta' "newtralità permanenti" tiegħu huwa
saħansitra rikonoxxut min-NU. Il-kummerċ tal-UE, l-aktar fis-settur tar-riżorsi minerali,
huwa konsiderevoli mal-Każakistan, u qed jiżdied mal-Użbekistan, partikolarment wara
l-adozzjoni tal-Protokoll tat-Tessuti UE-Użbekistan, li fir-rigward tiegħu l-Parlament
ta l-approvazzjoni fl-2016. L-UE laqgħet ukoll l-adeżjoni tal-Kirgiżistan, it-Taġikistan
u l-Każakistan mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). Il-Każakistan u l-
Kirgiżistan huma membri tal-Unjoni Ekonomika Ewrasjatika.
Fl-2016, il-Parlament appoġġja l-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali, filwaqt li talab
li din tkun aktar iffukata. L-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali ġiet approvata mill-
Kunsill f'Ġunju 2019. Il-kamp ta' applikazzjoni tar-relazzjonijiet tal-UE huwa marbut
mad-disponibbiltà tal-pajjiżi individwali tal-Asja Ċentrali biex iwettqu riformi u jsaħħu d-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura, kif
ukoll biex jimmodernizzaw u jiddiversifikaw l-ekonomija, inkluż billi jappoġġjaw is-settur
privat u l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, b'mod partikolari, f'ekonomija tas-suq ħieles.
L-importanza ta' approċċ u kooperazzjoni reġjonali ġiet enfasizzata wkoll waqt il-
Laqgħat Ministerjali bejn l-UE u l-Asja Ċentrali. Is-17-il Laqgħa Ministerjali bejn l-UE
u l-Asja Ċentrali saret f'Novembru 2021 biex tappoġġa rkupru ekoloġiku u sostenibbli
wara l-COVID-19 u biex tħeġġeġ il-kollaborazzjoni fl-indirizzar ta' wħud mill-isfidi li qed
jitfaċċjaw mill-iżviluppi fl-Afganistan.
L-attivitajiet tal-Parlament mal-Asja Ċentrali jitwettqu prinċipalment mill-Kumitat
għall-Affarijiet Barranin (AFET), il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA),
is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE); is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-
Bniedem (DROI), id-Delegazzjoni għar-Relazzjonijiet mal-Asja Ċentrali (ID-CAS), u
permezz tal-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni (PCCs) u d-Delegazzjoni għar-
relazzjonijiet mal-Afganistan (ID-AF), fost korpi oħra. Il-Kumitati Parlamentari ta'
Kooperazzjoni mal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Asja Ċentrali jiltaqgħu kull sena. Il-Membri
tal-PE jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-ftehimiet u jiffokaw fuq kwistjonijiet tad-drittijiet
tal-bniedem, is-sitwazzjoni politika, il-kooperazzjoni ekonomika u tal-iżvilupp, u l-
proċessi elettorali.
Mill-2013 'l hawn saru regolarment djalogi politiċi u ta' sigurtà ta' livell għoli bejn l-UE u
l-Asja Ċentrali dwar kwistjonijiet politiċi u ta' sigurtà ta' livell għoli li jikkonċernaw l-UE u
l-pajjiżi tal-Asja Ċentrali. Dawn id-djalogi wasslu għal diskussjonijiet dwar il-prioritajiet
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tal-istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali kif ukoll għall-promozzjoni tal-konnettività bejn
l-UE u l-Asja.
Minn mindu nfetħet id-Delegazzjoni għat-Turkmenistan f'Lulju 2019, l-UE tiddisponi
minn delegazzjonijiet fil-pajjiżi kollha tal-Asja Ċentrali, . Id-Delegazzjoni tal-UE fil-
Mongolja nfetħet fl-2017.
Fl-2020, il-kummerċ bidirezzjonali fil-merkanzija ammonta għal €22.3 biljun b'surplus
kummerċjali ta' €4.1 biljun favur l-Asja Ċentrali. Il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali rċevew
€1.02 biljun f'finanzjament għall-2014-2020 mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp (DCI), li kien jinkludi kemm assistenza bilaterali kif ukoll programmi
reġjonali (€360 miljun). L-assistenza ffokat fuq l-edukazzjoni, is-sigurtà reġjonali, il-
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-iżvilupp soċjoekonomiku. Il-Każakistan u
t-Turkmenistan ma għadhomx eliġibbli għall-partijiet bilaterali tal-istrument peress
li kisbu l-istatus ta' pajjiż bi dħul medju-għoli, iżda għad għandhom aċċess għall-
programmi reġjonali. L-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-
Bniedem (EIDHR) jopera fl-Istati kollha tal-Asja Ċentrali ħlief fit-Turkmenistan, fejn
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma ftit wisq, huma organizzati ħażin wisq u
kkontrollati b'mod strett wisq. Orizzont Ewropa huwa l-programm il-ġdid ta' finanzjament
ewlieni tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni, b'baġit ta' €95.5 biljun madwar id-dinja
disponibbli fuq perjodu ta' seba' snin (mill-2021 sal-2027) fil-qafas tal-programm
indikattiv pluriennali 2021-2027.
L-UE ilha taġġorna l-FSK qodma mas-sħab tal-Asja Ċentrali.
L-10 laqgħa tal-Grupp ta' Ħidma UE-Asja Ċentrali dwar l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima
(WGECC) saret fl-4 u l-5 ta' Ottubru 2021. Il-Forum tas-Soċjetà Ċivili UE-Asja Ċentrali
sar f'Almaty, il-Każakistan, fis-6 ta' Ottubru 2021, u ffoka fuq it-tema "Nibnu Futur Aħjar:
Involviment fl-Irkupru Sostenibbli wara l-COVID".
Wara l-ħtif tal-poter mit-Talibani f'Awwissu 2021, is-sitwazzjoni fl-Afganistan mhux biss
saret kwistjoni globali iżda wkoll waħda ta' tħassib ewlieni tal-gvernijiet tal-Asja Ċentrali.
Ir-reġjun kollu tal-Asja Ċentrali sar żona kruċjali biex jitrażżan l-estremiżmu reliġjuż
u n-networks terroristiċi, kif ukoll it-traffikar tad-drogi fi ħdan il-fruntieri reġjonali. Ir-
repubbliki individwali tal-Asja Ċentrali (u b'mod partikolari t-Taġikistan) jibqgħu lura milli
jsegwu kwalunkwe impenn sostanzjali mat-Talibani minkejja l-fatt li t-Talibani jidher li fl-
istess ħin nedew offensiva diplomatika mmirata lejn ir-riassigurazzjoni tal-ġirien tal-Asja
Ċentrali. Minħabba l-kriżi umanitarja fl-Afganistan, l-Asja Ċentrali saret destinazzjoni
għal għadd kbir ta' refuġjati Afgani, li għalhekk huma benefiċjarji potenzjali ta' appoġġ
addizzjonali mill-UE, permezz ta' programmi bilaterali u reġjonali li jifformaw parti mill-
programm indikattiv pluriennali tal-UE 2021-2027.
A. Il-Każakistan
Dwar il-Każakistan, il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-FSK Imsaħħaħ ġdid
fl-2017, filwaqt li enfasizza l-importanza tal-prinċipju "aktar għal aktar" biex jiġu stimulati
r-riformi politiċi u soċjoekonomiċi.
Il-President Nazarbayev irriżenja f'Marzu 2019 wara tletin sena fil-poter, iżda, bħala
"Mexxej Suprem" u "Missier in-Nazzjon" żamm influwenza sinifikanti u setgħat formali
taħt il-mandat tal-President il-ġdid, Tokayev, fejn anki jservi ta' president tal-Kunsill ta'
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Sigurtà Nazzjonali F'Jannar 2021, fil-Każakistan saru elezzjonijiet parlamentari biex
jintgħażlu l-107 deputati tal-Mazhilis. Il-partit Nur-Otan fil-gvern żamm il-maġġoranza
tiegħu filwaqt li l-partit tal-oppożizzjoni, il-Partit Demokratiku Soċjali Nazzjonali (OSDP)
ibbojkottja l-elezzjoni u ddikjara frodi mill-elit politiku.
Il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Każakistan f'Jannar 2022, wara
li faqqgħu protesti hemmhekk insegwitu ta' żieda mhux mistennija fil-prezzijiet tal-
gass likwifikat, li l-prezz tiegħu kien ġie ffissat mill-gvern tal-Kazakistan. Il-protesti
eskalaw wara li ġew provokati azzjonijiet vjolenti minn persuni mhux magħrufa li
kienu armati, imħarrġa sew u organizzati. Il-President Tokayev ordna li jittieħdu
miżuri urġenti u ddikjara stat ta' emerġenza. Bi tweġiba għat-talba tal-President
Tokayev, l-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar is-Sigurtà Kollettiva (CSTO), alleanza
militari mmexxija mir-Russja, qablet li tibgħat suldati ("forzi għaż-żamma tal-paċi") fil-
Każakistan mir-Russja, il-Belarussja, it-Taġikistan, l-Armenja u l-Kirgisistan.
Il-President Tokayev uża l-kriżi biex jagħti tort lill-amministrazzjoni preċedenti,
jikkonsolida s-setgħa tiegħu u jtemm l-arranġament ta' poter doppju impost fuqu minn
Nazarbayev. Tokayev ħa l-kariga ta' President tal-Kunsill tas-Sigurtà u ħatar Prim
Ministru ġdid. Membri importanti ħafna tal-familja ta' Nazarbayev tilfu l-pożizzjonijiet ta'
influwenza tagħhom. F'Settembru 2022, il-Parlament tal-Każakistan biddel lura l-isem
tal-belt kapitali tan-nazzjon minn Nur-Sultan għal Astana, l-aħħar pass biex il-pajjiż
jitbiegħed mill-ewwel president tal-ex repubblika Sovjetika Nursultan Nazarbayev.
Fil-11 ta' Jannar 2022, il-President Tokayev ħabbar pakkett ta' riformi sostanzjali. Il-
Każakistan irreġistra tkabbir ekonomiku għoli fil-passat, u b'hekk fl-2006 sar pajjiż
bi dħul medju-superjuri. Dan il-progress ekonomiku ġie mhedded mill-impatt qawwi
tal-pandemija tal-COVID-19 u mid-dipendenza politika u ekonomika li qed tikber tal-
pajjiż fuq iċ-Ċina. F'April 2021, il-Każakistan ħabbar il-vaċċin tiegħu stess kontra l-
COVID-19, QazVac, u beda jħejji biex iżid il-produttività biex jagħmlu disponibbli għaċ-
ċittadini kollha. It-tkabbir tal-PDG huwa mistenni li jonqos fl-2022, minħabba l-invażjoni
Russa tal-Ukrajna. Is-sena 2022 se tfakkar ukoll it-30 anniversarju mill-istabbiliment
tar-relazzjonijiet diplomatiċi bejn il-Każakistan u ċ-Ċina, filwaqt li l-Każaki reċentement
ipprotestaw kontra l-influwenza u l-qawwa ekonomika taċ-Ċina li qed tiżdied.
F'Jannar 2021, il-Każakistan abolixxa l-piena tal-mewt wara li rratifika t-Tieni Protokoll
Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, u minħabba f'hekk
sar it-88 firmatarju tal-patt. Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna faħħar dan il-pass
f'dikjarazzjoni. Fl-2020, il-Każakistan aderixxa għall-Patt Internazzjonali tan-NU dwar
id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, trattat multilaterali li huwa inkluż fil-Karta Internazzjonali tad-
Drittijiet tal-Bniedem.
Fil-5 ta' Ġunju 2022, il-Każakistan organizza referendum kostituzzjonali li introduċa
bidliet sostanzjali għall-bilanċ istituzzjonali eżistenti tal-poter, anki billi naqqas is-setgħa
tal-president u saħħaħ ir-rwol tal-parlament. Ir-rata ta' parteċipazzjoni uffiċjali kienet
għolja (68%) u 77.1% ta' dawk il-votanti li vvutaw favur il-bidliet.
Id-19-il Kunsill ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Każakistan sar f'Ġunju 2022 biex
jiġi rieżaminat il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-FSK Imsaħħaħ bejn l-UE u l-
Każakistan. Matul il-laqgħa, l-UE laqgħet il-livell avvanzat ta' relazzjonijiet ekonomiċi
li ġew żviluppati bejn l-UE u l-Każakistan. L-UE hija l-akbar sieħeb kummerċjali u
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l-akbar investitur barrani tal-Każakistan, u l-Każakistan għadu s-sieħeb kummerċjali
ewlieni tal-UE fl-Asja Ċentrali. Fl-2021, il-bilanċ kummerċjali laħaq EUR 12-il biljun
favur il-Każakistan. L-UE laqgħet il-kooperazzjoni b'suċċess fil-qafas tal-Pjattaforma ta'
Negozju ta' Livell Għoli bejn l-UE u l-Każakistan imnedija fl-2019, u b'mod partikolari l-
ispirtu kostruttiv li wera l-Każakistan fl-indirizzar tat-tħassib komuni fost l-investituri tal-
UE.
Il-Parlament ilu mill-2005 ma josserva l-elezzjonijiet fil-Każakistan. L-Uffiċċju għall-
Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà
u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (l-OIDHR tal-OSKE) bagħat osservaturi elettorali fil-
Każakistan. L-OIDHR tal-OSKE kkonstatat nuqqasijiet fl-elezzjonijiet parlamentari ta'
Jannar 2021, inkluż nuqqas ta' kompetizzjoni ġenwina għal Nur-Otan kif ukoll in-
nuqqas ta' konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-ODIHR tal-OSKE relatati mal-
libertajiet fundamentali, l-imparzjalità tal-amministrazzjoni elettorali u l-eliġibilità, fost
l-oħrajn. Is-SEAE nnota wkoll li filwaqt li l-Każakistan għadda minn riformi politiċi
importanti, l-elezzjonijiet kienu opportunità mitlufa biex tintwera l-implimentazzjoni
effettiva tagħhom.
Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2021 dwar is-sitwazzjoni allarmanti tad-
drittijiet tal-bniedem fil-Kazakistan talbet għar-rispett tal-qafas legali għaż-żamma tal-
elezzjonijiet. Il-Parlament issottolinja r-rakkomandazzjonijiet tal-OSKE li jiggarantixxu
l-libertajiet fundamentali, itemmu d-detenzjoni arbitrarja ta' attivisti tad-drittijiet tal-
bniedem u membri ta' movimenti politiċi tal-oppożizzjoni, filwaqt li jiggarantixxi d-drittijiet
tal-komunità LGBTI, u jiżguraw is-sikurezza tal-Każaki u ta' gruppi ta' minoranza etnika
oħrajn. Barra minn hekk, huwa appella għal sanzjonijiet individwali possibbli kontra
uffiċjali tal-Każakistan li huma direttament responsabbli għall-abbużi tad-drittijiet tal-
bniedem.
B. Il-Kirgiżistan
F'Lulju 2019 ġie inizjalat FSK Imsaħħaħ mal-Kirgiżistan. L-UE hija waħda mill-
isponsors ewlenin għall-iżvilupp sostenibbli u r-riformi fil-Kirgiżistan. Bejn l-2014 u
l-2020, l-UE allokat EUR 174 miljun f'assistenza għall-iżvilupp abbażi ta' għotjiet
immirata lejn tliet setturi ewlenin u miżuri ta' appoġġ: l-istat tad-dritt, l-iżvilupp
rurali integrat u l-edukazzjoni. Barra minn hekk, l-UE tappoġġa wkoll tranżizzjoni
demokratika u elezzjonijiet demokratiċi permezz ta' programm tal-istat tad-dritt u
impenjat EUR 20 miljun għall-appoġġ għall-istabbilizzazzjoni u d-demokratizzazzjoni.
Il-programm indikattiv pluriennali 2021-2027 iwieġeb għall-istrateġija nazzjonali ta'
żvilupp tal-Kirgiżistan għall-2040, li tistabbilixxi pjan direzzjonali fit-tul sabiex joħroġ
bħala pajjiż b'saħħtu, awtosuffiċjenti u prosperu sal-2040.
L-OIDHR tal-OSKE tosserva regolarment l-elezzjonijiet parlamentari u l-elezzjonijiet
presidenzjali. L-aktar elezzjonijiet parlamentari riċenti fil-Kirgiżistan saru f'Ottubru 2020
u ssussegwentement ġew invalidati wara protesti tal-massa kontra l-irregolaritajiet u x-
xiri tal-voti. Il-President tal-Kirgiżistan, Sooronbay Jeenbekov, irriżenja f'Ottubru 2020
u l-pajjiż kellu l-elezzjonijiet presidenzjali f'Jannar 2021, insegitu ta' liema Sadyr
Japarov beda l-mandat tiegħu bħala s-sitt President tal-Kirgiżistan. L-UE nnotat
il-parteċipazzjoni baxxa tal-votanti, in-nuqqas ta' kondizzjonijiet ekwivalenti ta'
kompetizzjoni għall-kandidati, ksur tal-proċeduri tal-kampanji elettorali u abbuż ta'
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riżorsi amministrattivi, kif irrappurtat mill-OIDHR tal-OSKE. L-UE appellat ukoll
lill-President biexjieħu impenn fir-rigward tal-obbligi universali dwar il-libertajiet
fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem u ħeġġet ir-rispett tal-kostituzzjoni u l-elezzjonijiet
parlamentari f'kooperazzjoni mal-OIDHR tal-OSKE. L-elezzjonijiet parlamentari seħħet
f'Novembru 2021. Id-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għar-relazzjonijiet mal-Asja
Ċentrali (D-CAS) żaret il-pajjiż.
F'referendum li sar fil-11 ta' April 2021, il-votanti approvaw kostituzzjoni ġdida biex
jitnaqqas id-daqs tal-parlament b' 25 % għal 90 siġġu. Huwa ta wkoll lill-President is-
setgħa li jaħtar l-imħallfin u l-mexxejja tal-korpi tal-infurzar tal-liġi u ssostitwixxa l-liġi li
tippermetti lill-President mandat wieħed favur l-elezzjoni mill-ġdid għat-tieni mandat. L-
UE ħarġet dikjarazzjoni dwar ir-riforma kostituzzjonali fil-Kirgiżistan fit-22 ta' April 2021,
fejn esprimit id-dispjaċir tagħha għan-nuqqas ta' djalogu inklużiv li jinvolvi s-soċjetà
ċivili. Madankollu, l-UE insistiet li hija ser tkompli bl-appoġġ tagħha biex tavvanza l-
aġenda ta' riforma.
F'Ġunju 2021, Peter Burian, ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Asja Ċentrali, wasal
fir-Repubblika Kirgiża biex jagħmel laqgħat bilaterali mal-President Japarov u mexxejja
rilevanti oħra, biex jiddiskutu dwar il-kooperazzjoni bilaterali, is-sitwazzjoni attwali
rigward il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u l-isfidi fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija
tal-UE għall-Asja Ċentrali.
Is-18-il Kunsill ta' Kooperazzjoni UE-Repubblika Kirgiża tal-4 ta' Ġunju 2021 iddiskuta t-
tisħiħ tal-istat tad-dritt, il-progress fir-riformi ġudizzjarji u elettorali, il-governanza tajba,
il-kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili u d-drittijiet tal-bniedem. Il-11-il Djalogu annwali dwar
id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-UE u r-Repubblika Kirgiża sar fis-6 ta' Settembru 2021
fi Brussell. L-UE esprimiet it-tħassib tagħha dwar ir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 li
jirriżultaw f'żieda fil-vjolenza abbażi tal-ġeneru, restrizzjonijiet fuq mezzi tax-xandir
indipendenti u inizjattivi leġiżlattivi kontroversjali. Il-Kirgiżistan ospita l-ewwel Forum
Ekonomiku UE-Asja Ċentrali fil-5 ta' Novembru 2021 f'Bishkek.
Rigward il-Kirgiżistan, fl-2015, il-Parlament esprima tħassib dwar l-abbozzi ta' liġijiet
"propaganda" dwar l-LGBTI. F'Jannar 2019, huwa ħareġ rakkomandazzjonijiet għan-
negozjar ta' ftehim bilaterali ġdid. B'segwitu għall-ġlied fuq il-fruntiera Kirgiża-
Taġikistana f'April 2021, il-President tal-Kumitat AFET tal-Parlament, David McAllister,
u l-President tad-D-CAS, Fulvio Martusciello, ħarġu dikjarazzjoni fit-3 ta' Mejju 2021
fejn laqgħu l-waqfien mill-ġlied u appellaw liż-żewġ naħat biex jidħlu f'diskussjonijiet
diplomatiċi minflok fi ġlied militari. Il-waqfien mill-ġlied ma ġiex rispettat u l-kunflitt tal-
fruntiera li għaddej bejn il-Kirgiżistan u t-Taġikistan qatel u darab mijiet ta' persuni, u
sposta eluf ta' persuni. Il-kunflitt kompla jintensifika f'Settembru 2022.
Il-Parlament huwa mħasseb ħafna dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Kirgiżistan.
Investigazzjoni dwar il-mewt taħt kustodja tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Azimjon
Askarov f'Lulju 2020 ingħalqet u mbagħad reġgħet infetħet. Diversi attivisti barranin
tad-drittijiet tal-bniedem u korrispondenti barranin tal-media għadhom ipprojbiti mill-
Kirgiżistan. Il-vjolenza domestika għadha mifruxa.
C. L-Użbekistan
L-Użbekistan sar id-disa' pajjiż benefiċjarju meta ngħaqad mal-arranġament speċjali
ta' inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba (SĠP+) tal-UE f'April 2021.
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Peress li ssieħeb f'din l-iskema, l-Użbekistan jirċievi benefiċċji ekonomiċi addizzjonali
minħabba l-kanċellazzjoni tat-tariffi għal żewġ terzi tal-linji ta' prodotti koperti mill-
SĠP+. L-istrument jagħti spinta lill-esportazzjonijiet tal-pajjiż u jgħin biex jattira l-
investiment barrani. Min-naħa tiegħu l-Użbekistan mistenni jimplimenta 27 konvenzjoni
internazzjonali ewlenija dwar il-governanza tajba, id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol,
u l-protezzjoni ambjentali u klimatika.
Fir-Rakkomandazzjoni tiegħu ta' Marzu 2019 dwar il-ftehim komprensiv il-ġdid bejn l-
UE u l-Użbekistan, il-Parlament talab li jkun permess skrutinju xieraq tal-proċess ta'
negozjar.
Fis-6 ta' Lulju 2022, l-UE u l-Użbekistan inizjalaw il-FSK Imsaħħaħ i-ġdid, li se
jipprovdi qafas ġdid, modern u ambizzjuż biex tiżdied is-sħubija bejn l-UE u l-
Użbekistan. Barra minn hekk, l-UE u l-Użbekistan kellhom it-18-il laqgħa tal-Kumitat ta'
Kooperazzjoni annwali tagħhom . Iż-żewġ naħat eżaminaw l-iżviluppi fir-relazzjonijiet
bilaterali tagħhom matul is-sena li għaddiet, u l-prospetti tagħhom għas-sena li ġejja.
L-UE rriferiet għall-avvenimenti vjolenti reċenti fil-Karakalpakstan u appellat biex issir
investigazzjoni indipendenti kemm jista' jkun malajr dwar iċ-ċirkostanzi li fihom inħolqu
l-protesti. L-UE enfasizzat l-importanza li jiġi difiż id-dritt għal dimostrazzjoni paċifika.
It-18-il laqgħa annwali tal-Kumitat ta' Kooperazzjoni pprovdiet opportunità biex jiġu
diskussi r-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi, inkluża s-sħubija tal-Użbekistan fl-
iskema SĠP+ tal-UE. Id-diskussjoni kopriet ukoll il-kooperazzjoni teknika; l-appoġġ tal-
UE għall-istrateġija ta' żvilupp tal-Uzbekistan; il-kooperazzjoni fis-settur tal-enerġija,
b'enfasi fuq is-sostenibbiltà u t-tranżizzjoni ekoloġika; id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, speċjalment fir-rigward tar-riforma kostituzzjonali u r-riforma
tal-kodiċi kriminali tal-Uzbekistan; u s-sitwazzjoni reġjonali fl-Asja Ċentrali, inkluża s-
sitwazzjoni fl-Afganistan. Iż-żewġ naħat ippreparaw ruħhom għall-Konferenza dwar il-
Konnettività Sostenibbli bejn l-UE u l-Asja Ċentrali f'Novembru 2022 f'Samarkand, l-
Użbekistan.
Mindu l-President Użbek Shavkat Mirziyoyev beda l-mandat tiegħu fl-2016, għadhom
għaddejjin bidliet demokratiċi rapidi u b'firxa wiesgħa, inklużi diversi riformi ambizzjużi
u bidliet interni, bħar-rilaxx ta' għadd ta' priġunieri politiċi, li jirriflettu xi żviluppi pożittivi.
Il-pedamenti għal dawn il-bidliet ġew stabbiliti fl-istrateġija nazzjonali għall-iżvilupp tal-
Użbekistan għall-2017-2021.
Fi Frar 2021, Mirziyoev iffirma liġi biex l-elezzjonijiet presidenzjali jitressqu għal
Ottubru 2021. L-ODIHR tal-OSKE tenna r-rakkomandazzjonijiet tiegħu fuq il-
finanzjament tal-partiti politiċi, it-tħaffif tal-għadd tal-voti u t-tnaqqas tar-riżorsi tal-istat
għall-kampanji elettorali. Fiż-żmien ta' qabel l-elezzjonijiet ta' Ottubru 2021 kien hemm
tħassib li mhux se jkun hemm oppożizzjoni ġenwina. L-awtoritajiet Użbeki ċaħdu r-
reġistrazzjoni ta' partit ġdid, Haqiqat va Taraqqiyo (Partit Demokratiku Soċjali, Verità u
Progress) għar-raġuni li ħafna firem miġbura mill-politiku tal-oppożizzjoni Khidirnazar
Allaqulov, kienu invalidi.
F' Mejju 2021, qorti Użbeka kkundannat il-blogger Otabek Sattoriy għal 6 snin ħabs fuq
akkużi ta' libell u estorsjoni. Il-filmati ta' Sattoriy spiss ikkritikaw uffiċjali għolja tal-gvern
fil-provinċja tiegħu ta' Termez, u ssottolinjaw każijiet ta' korruzzjoni. Gruppi ta' ġurnalisti
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u dawk favur il-ħarsien tad-drittijiet qisu din il-kundanna bħal tentattiv ta' intimidazzjoni
tal-istampa min-naħa tat-tmexxija qabel l-elezzjonijiet.
Dan l-aħħar l-Uzbekistan beda kooperazzjoni ta' impenn mat-Taliban. F'Ottubru 2021,
il-Viċi Prim Ministru tal-Użbekistan iltaqa' mad-delegati Talibani fil-belt tal-fruntiera
Uzbeka ta' Termez biex jiddiskuti kwistjonijiet kummerċjali u interazzjoni ekonomika,
filwaqt li jiżgura s-sigurtà tal-fruntieri u l-kooperazzjoni fl-enerġija, it-trasport u l-
merkanzija internazzjonali, kif ukoll dwar il-proġett ferrovjarju li jgħaqqad Termez mal-
belt Pakistana ta' Peshawar permezz ta' Mazar u Kabul tal-Afganistan.
Il-Parlament approva l-Protokoll tat-Tessuti bejn l-UE u l-Użbekistan f'Diċembru 2016
wara li l-pajjiż impenja ruħu b'mod effettiv, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Organizzazzjoni
Internazzjonali tax-Xogħol, li jeqred l-użu tat-tħaddim tat-tfal matul il-ħsad annwali
tal-qoton. F'Marzu 2019, huwa ħareġ rakkomandazzjonijiet għan-negozjar tal-FSK
Imsaħħaħ.
Il-Parlament ġie mistieden josserva l-elezzjonijiet leġiżlattivi fl-Użbekistan għall-ewwel
darba f'Diċembru 2019, iżda dawn l-elezzjonijiet ġew osservati biss mill-ODIHR tal-
OSKE. Il-Parlament irrifjuta li josserva l-elezzjonijiet fuq il-bażi li la kienu ħielsa u lanqas
ġusti, u indika l-fatt li l-membri tal-Parlament Uzbek ġew minn partiti favur ir-reġim biss.
Madankollu, il-Parlament aċċetta l-istedina biex jissorvelja l-elezzjoni presidenzjali
tal-24 ta' Ottubru 2021 minkejja li l-ħames kandidati aċċettati u rreġistrati mill-
Kummissjoni Elettorali Ċentrali allegatament kienu favur il-gvern, filwaqt li żewġ
kandidati kredibbli tal-oppożizzjoni mill-Partit Demokratiku Liberali u l-Partit Soċjal-
Demokratiku tal-Verità u l-Progress ma tħallewx jirreġistraw.
Ir-relazzjonijiet bejn l-Uzbekistan u r-Russja ssaħħew taħt il-President Mirziyoyev.
Iż-żewġ pajjiżi ffirmaw ftehim dwar l-estensjoni ta' kollaborazzjoni militari-teknika
b'impenn li jakkwistaw b'mod konġunt merkanzija militari, tagħmir militari, riċerka u
assistenza u li jġeddu armi skaduti. Ir-Russja hija waħda mill-akbar sħab kummerċjali
tal-Użbekistan u l-investituri Russi huma partikolarment interessati fis-settur taż-żejt u
tal-gass tal-Użbekistan. Gazprom tar-Russja tikkoopera mal-produttur tal-idrokarburi
Uzbekneftegaz fuq il-produzzjoni tal-gass f'żoni tal-gass Uzbeki, u tixtri wkoll il-
gass Uzbek. Fil-15 ta' Settembru 2022, l-Użbekistan ospita l-laqgħa bilaterali bejn il-
President Ċiniż Xi Jinping u l-President Russu Vladimir Putin f'Samarkand.
D. It-Turkmenistan
It-Turkmenistan għadu pajjiż repressiv taħt it-tmexxija awtoritarja tal-President
Berdymukhamedov. L-iżviluppi reċenti juru li ma sarx progress fl-iżvilupp demokratiku
u s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem għadha ma ttejbitx. Fl-2021, it-Turkmenistan
introduċa xi riformi kostituzzjonali, inkluż il-ħolqien ta' Kamra Superjuri. Madankollu, ir-
rwol tal-Parlament Turkmen għadu limitat ħafna.
Ir-relazzjonijiet formali bejn l-UE u t-Turkmenistan bdew fl-1997, u ż-żewġ partijiet
iffirmaw FSK fl-1998. Għalkemm, mill-2004, l-Istati Membri kollha tal-UE u t-
Turkmenistan diġà rratifikaw il-FSK, ir-ratifika mill-Parlament Ewropew hija r-rekwiżit
finali li fadal biex jiġi ffinalizzat. Il-Parlament ripetutament irrifjuta li jagħti l-approvazzjoni
tiegħu għar-ratifika tal-FSK UE-Turkmenistan minħabba t-tħassib serju tiegħu dwar il-
punti ta' riferiment fuq terminu qasir għall-progress tat-Turkmenistan dwar id-drittijiet

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0224_MT.html


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/mt

tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Għalhekk, ir-relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u
t-Turkmenistan bħalissa huma rregolati mill-Ftehim Kummerċjali Interim tal-2010.
Minbarra l-oqfsa reġjonali UE-Asja Ċentrali, l-UE u t-Turkmenistan iżommu djalogi
bilaterali annwali: id-djalogu UE-Turkmenistan dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat
Konġunt UE-Turkmenistan. L-20 Kumitat Konġunt sar f'Ottubru 2021 biex jiżviluppa
aktar is-sħubija u l-kooperazzjoni, b'mod partikolari dwar l-iżvilupp ekonomiku, il-
kummerċ u l-investiment kif ukoll biex jiżviluppa proġetti konġunti dwar l-ambjent, l-
agrikoltura, l-edukazzjoni u l-protezzjoni tas-saħħa.
L-UE affermat mill-ġdid li l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem huma
aspetti essenzjali tar-relazzjoni bejn l-UE u t-Turkmenistan.
It-13-il Djalogu annwali bejn l-UE u t-Turkmenistan dwar id-Drittijiet tal-Bniedem sar
fis-6 ta' Lulju 2021. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq it-twettiq mit-Turkmenistan tal-obbligi
legali internazzjonali tiegħu, b'mod partikolari r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi u l-kooperazzjoni fuq pjattaformi multilaterali. Il-Parlament,
b'mod konsistenti, esprima tħassib dwar ir-rekord ħażin tad-drittijiet tal-bniedem fit-
Turkmenistan u, għaldaqstant, sa issa mblokka d-dħul fis-seħħ tal-FSK. F'Marzu 2019,
stabbilixxa rakkomandazzjonijiet li għandhom jiġu indirizzati qabel ma jikkunsidra li
jagħti l-kunsens tiegħu. Il-Parlament qatt ma ġie mistieden josserva l-elezzjonijiet fit-
Turkmenistan. Is-sitt Laqgħa Interparlamentari bejn l-UE u t-Turkmenistan hija prevista
għal Diċembru 2022.
Bl-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja fi Frar 2022, il-pajjiżi tal-UE qed jippruvaw iżidu r-
riżorsi tal-gass tat-Turkmenistan biex jiżguraw is-sigurtà tal-enerġija tagħhom. B'riżultat
ta' dan, it-Turkmenistan u l-UE bħalissa qed jaħdmu fuq ftehim dwar il-gass, peress li t-
Turkmenistan irid jiddiversifika l-esportazzjonijiet tal-enerġija tiegħu, filwaqt li l-UE trid
tiddiversifika l-importazzjonijiet tal-enerġija tagħha. F'Novembru 2014, it-Turkmenistan
iffirma ftehim qafas ma' Türkiye biex iforni l-gass tiegħu permezz tal-pajp tal-gass
Trans-Anatoljan, li issa jirċievi gass mill-għalqa ta' Shah Deniz tal-Ażerbajġan fil-
Baħar Kaspju. Fl-2021, Trans Caspian Resources ippreżentat il-proġett tagħha għall-
Interkonnettur Trans-Kaspju, pipeline tal-gass iżgħar (meta mqabbel mal-pipeline tal-
gass Trans-Kaspju) mit-Turkmenistan sal-Ażerbajġan. Ladarba jitlesta, se jforni bejn
10 u 12-il biljun metru kubu ta' gass naturali fis-sena.
E. It-Taġikistan
L-impenn tal-UE mat-Taġikistan żviluppa b'mod sinifikanti mill-indipendenza tal-
pajjiż mill-USSR fl-1992. Il-qafas legali attwali għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-
Taġikistan huwa l-FSK li ġie ffirmat f'Ottubru 2004 u daħal fis-seħħ f'Jannar 2010.
Il-Parlament approva l-konklużjoni tal-FSK fl-2009, iżda talab titjib fid-drittijiet tal-
bniedem, il-korruzzjoni, is-saħħa u l-edukazzjoni. Il-FSK ikkontribwixxa għat-tisħiħ tal-
kooperazzjoni bilaterali u żied il-profil tal-UE fit-Taġikistan, u stabbilixxa pjattaforma
għal djalogu politiku u kellu l-għan li jippromwovi l-kummerċ bilaterali u r-relazzjonijiet
ekonomiċi. Jinkludi wkoll artikoli dwar il-kooperazzjoni fuq il-migrazzjoni u dwar il-ġlieda
kontra l-ħasil tal-flus, id-drogi u t-terroriżmu.
It-Taġikistan huwa sieħeb importanti tal-UE li bħalissa qed jiffaċċja diversi sfidi, bħall-
impatt tas-sanzjonijiet internazzjonali u r-ritorn ta' ħafna migranti Taġikistani mir-Russja
wara l-invażjoni tagħha tal-Ukrajna, is-sitwazzjoni kritika tad-drittijiet tal-bniedem u
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interess qawwi li jaderixxu għall-iskema preferenzjali kummerċjali SĠP+. Wara t-teħid
tal-kontroll mit-Talibani fl-Afganistan, it-Taġikistan ilu jospita eluf ta' refuġjati Afgani. Il-
pajjiż huwa impenjat li jiġġieled it-tixrid tal-estremiżmu u r-radikaliżmu fl-Asja Ċentrali.
Id-disa' laqgħa tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni UE-Taġikistan, li saret fi Frar 2021 fil-qafas
tal-FSK bejn l-UE u t-Taġikistan, iddiskutiet modi biex jittejbu r-relazzjonijiet. Minn dak
iż-żmien 'l hawn, inbdew kuntatti biex jinbdew negozjati għal FSK imsaħħaħ, fuq l-
eżempju ta' pajjiżi oħra tal-Asja Ċentrali. Flimkien mad-diskussjonijiet dwar l-impatt
tal-COVID-19, l-UE ħeġġet lit-Taġikistan biex itejjeb ir-rekord tiegħu fir-rigward tal-
libertajiet fundamentali u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem. It-12-il Djalogu dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem sar f'Novembru 2020 u ġie espress tħassib dwar il-ksur tad-drittijiet
tal-bniedem.
F'Marzu 2020, saru l-elezzjonijiet parlamentari fit-Taġikistan. Il-partit Demokratiku
Popolari fil-gvern rebaħ b'maġġoranza kbira. L-elezzjoni presidenzjali saret
f'Ottubru 2021 matul il-pandemija tal-COVID-19. Kif mistenni, Emomali Rakhmonov
(Rahmon) rebaħ faċilment l-elezzjoni, u kiseb mandat ta' seba' snin oħra bħala
President.
F'Ġunju 2016, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni kritika ħafna dwar is-
sitwazzjoni tal-priġunieri tal-kuxjenza fit-Taġikistan, fejn esprima tħassib serju dwar
id-deterjorament tad-drittijiet tal-bniedem, iż-żieda fl-għadd ta' detenzjonijiet u arresti
ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, avversarji politiċi u membri tal-familja tagħhom u
restrizzjonijiet severi fuq il-media indipendenti.
Il-Parlament kemm-il darba esprima tħassib dwar il-ġlied fil-fruntiera bejn il-Kirgistan u
t-Taġikistana u laqa' l-ftehim ta' waqfien mill-ġlied li ntlaħaq f'April 2021. Madankollu,
f'Settembru 2022, żdiedet il-vjolenza bejn il-gwardji tal-fruntiera f'diversi żoni tul il-
fruntiera. Tali eskalazzjoni hija ta' detriment għall-istabbiltà reġjonali.
F. Il-Mongolja
Il-Mongolja, għalkemm mhijiex koperta mill-istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali, hija
kklassifikata mill-Parlament bħala parti mir-reġjun fi ħdan il-qafas tad-delegazzjonijiet
permanenti tiegħu. Il-Mongolja tikkondividi ħafna aspetti kulturali, storiċi u ekonomiċi
ma' dawk li qabel kienu r-repubbliki tal-USSR li jinsabu fl-Asja Ċentrali. Matul dawn
l-aħħar tletin sena, il-Mongolja ddistingwiet ruħha bħala "oasi tad-demokrazija" bi
tkabbir ekonomiku sod, minkejja li ċerti żviluppi fl-2019 qajmu tħassib dwar l-erożjoni
demokratika. Fl-2017, il-Parlament ta l-kunsens tiegħu għall-FSK bejn l-UE u l-
Mongolja.
F'nofs il-pandemija tal-COVID-19, il-Mongolja xorta organizzat l-elezzjonijiet
parlamentari regolari li fihom Ukhnaa Khürelsükh ġie elett President. Peress li l-
kostituzzjoni l-ġdida u emendata tirrikjedi li l-President ma jkunx affiljat ma' partit
politiku, f'Ġunju 2021, Ukhnaa ġie sostitwit bħala mexxej tal-Partit Popolari tal-
Mongolja (MPP) mill-Prim Ministru tal-Mongolja fil-kariga Luvsannamsrai Oyun-Erdene.
Il-politika tal-Mongolja bħalissa hija ddominata mill-konsolidazzjoni tal-partit MPP
b'supermaġġoranza fil-Parlament tal-Mongolja u l-kontroll presidenzjali.
Il-laqgħa annwali tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u l-Mongolja saret f'Ġunju 2022 biex tiġi
affermata mill-ġdid is-sħubija bbażata fuq valuri kondiviżi bħad-demokrazija, id-drittijiet
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tal-bniedem, l-istat tad-dritt u r-rispett tal-prinċipji tal-Karta tan-NU. Il-Mongolja u l-UE
qablu dwar il-ħtieġa li jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima u li jiġi protett l-ambjent, filwaqt li
jappoġġaw bis-sħiħ l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi. L-UE ferħet lill-Mongolja
talli hija fost il-ħames pajjiżi prijoritarji li magħhom l-UE bħalissa qed tistabbilixxi
sħubija għall-foresti, peress li l-Mongolja u l-UE jikkondividu interess komuni fil-
promozzjoni ta' żvilupp ekoloġiku sostenibbli, objettiv ewlieni taħt il-programm indikattiv
pluriennali 2021-2027. Preċedentement, il-Grupp ta' Ħidma UE-Mongolja dwar il-
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp iltaqa' f'Marzu 2022 biex jiddiskuti l-prijoritajiet tal-iżvilupp
u tal-investiment, kif ukoll il-programm indikattiv pluriennali 2021-2027. Is-Sottokumitat
UE-Mongolja dwar il-kummerċ u l-investiment sar f'Marzu 2022, u identifika oqsma
potenzjali ta' kooperazzjoni, il-bidu ta' negozjati għal ftehim dwar il-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet ġeografiċi u opportunitajiet fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-
ġeoloġija.
Id-dikjarazzjonijiet tal-Parlament dwar il-Mongolja kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom relatati
ma' kwistjonijiet ekonomiċi, kif ukoll dwar il-ħtiġijiet umanitarji u ta' żvilupp tal-pajjiż
marbuta mal-kundizzjonijiet estremi tat-temp. Delegazzjoni tal-Parlament osservat l-
elezzjonijiet presidenzjali tal-2017 u l-elezzjonijiet parlamentari tal-2016 fil-Mongolja u
nnotat li l-pajjiż qed jiżviluppa demokrazija soda. Madankollu, il-Parlament ma osservax
l-elezzjoni parlamentari ta' Ġunju 2020 minħabba l-pandemija tal-COVID-19, u lanqas
l-elezzjoni presidenzjali ta' Ġunju 2021.
L-aħħar laqgħa interparlamentari bejn l-UE u l-Mongolja saret f'Ġunju 2022 fi Brussell.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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