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CENTRAAL-AZIË

De EU erkent het strategisch belang van Centraal-Azië, dat het enorme Aziatische
continent met Europa verbindt. In 2019 heeft de EU haar strategie voor
Centraal-Azië geactualiseerd. Daarbij stonden weerbaarheid (op gebieden zoals
mensenrechten, grensbeveiliging en milieu), welvaart (met een sterke nadruk op
connectiviteit) en regionale samenwerking centraal. Het Parlement benadrukt het
belang van mensenrechten, behoorlijk bestuur en maatschappelijke ontwikkeling,
en onderstreept de rol van parlementaire diplomatie. Het Parlement ondersteunt
de democratie en de rechtsstaat met concrete initiatieven, onder meer voor
democratisering in Centraal-Azië. In het licht van de machtsovername door de
Taliban in Afghanistan in augustus 2021 is Centraal-Azië van cruciaal belang
geworden voor de veiligheid en de stabiliteit. Terwijl Tadzjikistan voorbehoud heeft
gemaakt, hebben Turkmenistan en Oezbekistan onlangs een begin gemaakt met
samenwerking met de Taliban. De rellen van januari 2022 in Kazachstan (die stopten
toen de Organisatie van het Verdrag inzake collectieve veiligheid troepen stuurde
onder leiding van Rusland) en de huidige confrontaties tussen Tadzjikistan en Kirgizië
wijzen op het risico van instabiliteit in deze regio, die onder invloed staat van Rusland.
Met de Russische invasie van Oekraïne en de concentratie van troepen aan het
front, verzwakt de invloed van Moskou in Centraal-Azië. Rusland blijft echter een
belangrijke verstrekker van veiligheid in de regio, met voorzieningen in drie van de
vijf Centraal-Aziatische landen, en het controleert twee derde van de wapeninvoer
en steunt de regeringen in de regio.

RECHTSGRONDSLAG

— Titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU): “extern optreden”

— de artikelen 206 en 207 (handel) en 216 t/m 219 (internationale overeenkomsten)
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (PSO’s) (bilaterale
betrekkingen), met uitzondering van Turkmenistan, waarmee een interim-
handelsovereenkomst is gesloten. De nieuwe versterkte partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst met Kazachstan is op 1 maart 2020 volledig in
werking getreden. De versterkte PSO met Kirgizië is in juli 2019 geparafeerd en
de onderhandelingen met Oezbekistan zijn aan de gang. Ook Tadzjikistan heeft
belangstelling getoond voor een versterkte PSO.
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DE CENTRAAL-AZIATISCHE LANDEN EN BETREKKINGEN EU-
CENTRAAL-AZIË

Jarenlang waren de onderlinge betrekkingen tussen de Centraal-Aziatische landen
doorgaans slecht, als gevolg van geschillen over grenzen en hulpbronnen. Na de
machtswisseling in Oezbekistan in 2016 is de situatie echter snel veranderd, waardoor
nieuwe mogelijkheden voor regionale samenwerking zijn ontstaan. In maart 2018 vond
sinds de jaren 1990 in Astana de eerste top van Centraal-Aziatische leiders over
regionale samenwerking plaats. Een tweede topontmoeting vond in november 2019
plaats in Tasjkent. Hernieuwbare energiebronnen zijn eveneens aandachtspunten
gezien het enorme potentieel voor regionale samenwerking en investeringen. De
regionale economie is in 2020 sterk achteruitgegaan als gevolg van de COVID-19-
pandemie, om vervolgens toe te nemen, met een groei van 3,9 % in 2021, en de
huidige vooruitzichten zijn onzeker als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne,
de mondiale inflatie en de stijging van de grondstoffenprijzen.
Alle Centraal-Aziatische landen voeren een veelzijdig buitenlands beleid, waarmee
ze een evenwicht proberen te bewerkstelligen tussen hun betrekkingen met Rusland,
China, de EU en de VS in het bijzonder. Ook de betrekkingen met Turkije en Iran
zijn van belang. Turkmenistan is grotendeels afgesloten van de buitenwereld, en zijn
status van “permanente neutraliteit” wordt zelfs door de VN erkend. De handel van
de EU met Kazachstan, vooral in minerale hulpbronnen, is vermeldenswaardig en ook
de handel met Oezbekistan neemt toe, niet het minst dankzij de inwerkingtreding van
het textielprotocol tussen de EU en Oezbekistan waaraan het Europees Parlement
in 2016 zijn goedkeuring had gehecht. De EU was ook verheugd over de toetreding
van Kirgizië, Tadzjikistan en Kazachstan tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
Kazachstan en Kirgizië zijn lid van de Euraziatische Economische Unie.
In 2016 heeft het Parlement zijn steun uitgesproken voor de EU-strategie voor
Centraal-Azië, maar gaf aan dat de strategie gerichter moet zijn. De Raad heeft
de nieuwe EU-strategie voor Centraal-Azië in juni 2019 goedgekeurd. De reikwijdte
van de betrekkingen van de EU met de regio hangt samen met de bereidheid
van de afzonderlijke Centraal-Aziatische landen om hervormingen door te voeren
en de democratie, de mensenrechten, de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van
de rechterlijke macht te versterken, alsook om de economie te moderniseren en
te diversifiëren, onder meer door de particuliere sector en met name kmo’s te
ondersteunen in een vrijemarkteconomie.
Het belang van een regionale aanpak en regionale samenwerking werd ook benadrukt
tijdens de ministeriële bijeenkomsten tussen de EU en Centraal-Azië. De 17e
ministeriële bijeenkomst EU-Centraal-Azië vond plaats in november 2021 om een
groen en duurzaam herstel na COVID-19 te ondersteunen en samenwerking aan
te moedigen teneinde een aantal uitdagingen aan te pakken als gevolg van de
ontwikkelingen in Afghanistan.
De activiteiten van het Parlement met betrekking tot Centraal-Azië worden voornamelijk
uitgevoerd door de Commissie buitenlandse zaken (AFET), de Commissie
internationale handel (INTA) en de Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE), door
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de Subcommissie mensenrechten (DROI) en de Delegatie voor de betrekkingen met
Centraal-Azië (D-CAS) en via de parlementaire samenwerkingscommissies (PSC’s)
en de Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan (D-AF), naast andere organen.
De PSC’s vergaderen eens per jaar met het merendeel van de Centraal-Aziatische
landen. De EP-leden houden toezicht op de uitvoering van de overeenkomsten
en richten zich op mensenrechtenkwesties, de politieke situatie, economische en
ontwikkelingssamenwerking en verkiezingsprocedures.
Sinds 2013 vinden op gezette tijden politieke en veiligheidsdialogen op hoog niveau
tussen de EU en Centraal-Azië plaats over politieke kwesties en veiligheid op hoog
niveau waarbij de EU en de Centraal-Aziatische landen betrokken zijn. Deze dialogen
hebben tot discussies geleid over de prioriteiten van de EU-strategie voor Centraal-
Azië en de bevordering van de connectiviteit tussen de EU en Azië.
Sinds de opening van de delegatie in Turkmenistan in juli 2019 zijn er EU-delegaties in
alle Centraal-Aziatische landen. De EU-delegatie in Mongolië werd geopend in 2017 .
In 2020 bedroeg de bilaterale handel in goederen 22,3 miljard EUR, met een
handelsoverschot van 4,1 miljard EUR ten gunste van Centraal-Azië. De Centraal-
Aziatische landen ontvingen voor de periode 2014-2020 1,02 miljard EUR aan
financiering uit het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) in
de vorm van zowel bilaterale steun als regionale programma’s (360 miljoen EUR).
De bijstand was toegespitst op onderwijs, regionale veiligheid, duurzaam beheer
van natuurlijke hulpbronnen en sociaaleconomische ontwikkeling. Kazachstan en
Turkmenistan komen niet langer in aanmerking voor de bilaterale delen van het
instrument, omdat zij de status van hogermiddeninkomensland hebben verkregen,
maar hebben wel nog toegang tot de regionale programma’s. Het Europees Instrument
voor democratie en mensenrechten (EIDHR) functioneert in alle Centraal-Aziatische
landen, met uitzondering van Turkmenistan, waar te weinig maatschappelijke
organisaties zijn, die bovendien niet goed genoeg georganiseerd zijn en te strikt worden
gecontroleerd. Horizon Europa is het nieuwe belangrijke financieringsprogramma van
de EU voor onderzoek en innovatie, met een budget van 95,5 miljard EUR wereldwijd
voor een periode van zeven jaar in het kader van het indicatieve meerjarenprogramma
2021-2027.
De EU heeft de oudere PSO’s met de Centraal-Aziatische partners opgewaardeerd.
De 10e vergadering van de Werkgroep milieu en klimaatverandering (WGECC) EU-
Centraal-Azië vond plaats op 4 en 5 oktober 2021. Het forum van de EU en Centraal-
Azië voor het maatschappelijk middenveld werd op 6 oktober 2021 gehouden in Almaty
(Kazachstan) en stond in het teken van het thema “Bouwen aan een betere toekomst:
betrokkenheid bij een duurzaam herstel na COVID”.
Na de overname van Afghanistan door de Taliban in augustus 2021 is de situatie in
Afghanistan niet alleen een mondiaal probleem geworden, maar ook de belangrijkste
zorg van de Centraal-Aziatische regeringen. De gehele Centraal-Aziatische regio
is een cruciaal gebied geworden voor de beheersing van religieus extremisme,
terroristische netwerken en drugshandel binnen zijn grenzen. Individuele Centraal-
Aziatische republieken (en met name Tadzjikistan) blijven terughoudend met het
aangaan van substantiële betrekkingen met de Taliban, ondanks het feit dat
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het erop lijkt dat de Taliban tegelijk een diplomatiek offensief heeft gelanceerd
met als doel de Centraal-Aziatische buren gerust te stellen. Als gevolg van de
humanitaire crisis in Afghanistan is Centraal-Azië een bestemming geworden voor
grote aantallen Afghaanse vluchtelingen, die dus eventueel extra EU-steun kunnen
ontvangen, met bilaterale en regionale programma’s in het kader van het indicatieve
meerjarenprogramma 2021-2027 van de EU.
A. Kazachstan
Het Parlement heeft, wat Kazachstan betreft, in 2017 zijn goedkeuring gehecht aan
de versterkte PSO en benadrukt het belang van het “meer-voor-meer”-beginsel om
politieke en sociaaleconomische hervormingen te stimuleren.
Voormalig president Nursultan Nazarbajev heeft in maart 2019 ontslag genomen na
drie decennia aan de macht, maar als “hoogste leider” en “vader van de natie” bleef hij
aanzienlijke invloed en formele bevoegdheden uitoefenen onder de nieuwe president
Tokajev, onder meer als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Kazachstan heeft
in januari 2021 parlementsverkiezingen gehouden om de 107 leden tellende Mazhilis
te kiezen. De regerende partij Nur-Otan heeft haar meerderheid behouden, terwijl
de oppositiepartij All-National Social Democratic Party (OSDP) de verkiezingen heeft
geboycot door te stellen dat er fraude gepleegd is door de politieke elite.
Het Parlement keurde in januari 2022 een resolutie goed over de situatie in Kazachstan,
nadat daar protesten waren uitgebroken na een onverwachte stijging van de prijzen
voor vloeibaar gas, vastgesteld door de Kazachse regering. De protesten escaleerden
toen gewelddadige acties werden uitgelokt door onbekende, goed opgeleide en
georganiseerde gewapende personen. President Tokajev gelastte de invoering van
dringende maatregelen en kondigde de noodtoestand af. Als reactie op het verzoek van
president Tokajev heeft de Organisatie van het Verdrag inzake collectieve veiligheid
(CSTO), een militaire alliantie onder leiding van Rusland, ermee ingestemd soldaten
(“vredeshandhavers”) uit Rusland, Belarus, Tadzjikistan, Armenië en Kirgizië naar
Kazachstan te sturen.
President Tokajev heeft de crisis gebruikt om de vorige regering de schuld te
geven, zijn macht te consolideren en een einde te maken aan de machtsdeling
die hem was opgelegd door Nazarbajev. Tokajev nam het voorzitterschap van de
Veiligheidsraad over en benoemde een nieuwe premier. Belangrijke leden van de
familie van Nazarbajev verloren hun invloedrijke positie. In september 2022 doopte het
parlement van Kazachstan de hoofdstad van het land om van Nur-Sultan tot Astana,
de meest recente in een reeks ingrepen om het land te distantiëren van de eerste
president van deze voormalige Sovjetrepubliek, Nursultan Nazarbajev.
Op 11 januari 2022 kondigde president Tokajev een pakket ingrijpende hervormingen
aan. Kazachstan kende de voorbije jaren grote economische groei en werd in 2006
een hogermiddeninkomensland. Deze economische vooruitgang werd bedreigd door
de zware impact van de COVID-19-pandemie en de toenemende politieke en
economische afhankelijkheid van China. In april 2021 kondigde Kazakhstan zijn eigen
COVID-19-vaccin aan, QazVac, en begon het met het opdrijven van de productie om
het vaccin beschikbaar te maken voor alle burgers. Verwacht wordt dat de groei van het
bbp in 2022 zal afnemen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. In 2022
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wordt ook de dertigste verjaardag gevierd van de diplomatieke betrekkingen tussen
Kazachstan en China, tegen de achtergrond van recente protesten in Kazachstan
tegen de groeiende invloed en economische macht van China.
In januari 2021 heeft Kazachstan de doodstraf afgeschaft na ratificatie van het Tweede
Facultatief Protocol van de VN bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, en is daarmee de 88e ondertekenaar van het convenant geworden.
De Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) prees deze stap in een verklaring.
In 2020 sloot Kazachstan zich aan bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten van de VN, een multilateraal verdrag dat is opgenomen in het
Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens.
Op 5 juni 2022 hield Kazachstan een grondwettelijk referendum waarbij het bestaande
institutionele machtsevenwicht ingrijpend werd gewijzigd, onder meer door de macht
van de president te beperken en de rol van het parlement te versterken. De officiële
opkomst was hoog (68 %) en 77,1 % van de personen die hun stem uitbrachten, stemde
voor de veranderingen.
De 19e Samenwerkingsraad EU-Kazachstan vond plaats in juni 2022 om de
vorderingen bij de uitvoering van de versterkte PSO tussen de EU en Kazachstan
te evalueren. Op deze bijeenkomst was de EU ingenomen met het gevorderde
niveau van de economische betrekkingen tussen de EU en Kazachstan. De EU is
voor Kazachstan de belangrijkste handelspartner en buitenlandse investeerder, en
Kazachstan blijft de belangrijkste handelspartner van de EU in Centraal-Azië. In 2021
bedroeg de handelsbalans 12 miljard EUR in het voordeel van Kazachstan. De EU
was ook ingenomen met de succesvolle samenwerking in het kader van het – in 2019
gelanceerde – ondernemingsplatform op hoog niveau tussen de EU en Kazachstan,
en met name met de constructieve manier waarop Kazachstan de zorgen van EU-
investeerders aanpakte.
Het Parlement heeft sinds 2005 geen waarnemers naar verkiezingen in Kazachstan
gestuurd. Het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR)
heeft verkiezingswaarnemers naar Kazachstan gestuurd. Het OVSE/ODIHR heeft
tekortkomingen vastgesteld bij de parlementsverkiezingen van januari 2021, onder
meer een gebrek aan serieuze oppositie tegen de Nur-Otan-partij en niet-naleving
van de aanbevelingen van het OVSE/ODIHR met betrekking tot onder meer
de fundamentele vrijheden, onpartijdigheid van de verkiezingsadministratie en
kiesgerechtigheid. De EDEO merkte ook op dat Kazachstan weliswaar belangrijke
politieke hervormingen had ondergaan, maar dat de verkiezingen een gemiste kans
waren om de effectieve tenuitvoerlegging ervan te tonen.
In de resolutie van het Parlement van 11 februari 2021 over de alarmerende
mensenrechtensituatie in Kazachstan werd er opgeroepen tot eerbiediging van het
wettelijk kader voor het houden van verkiezingen. Het Parlement onderstreepte de
aanbevelingen van de OVSE met betrekking tot het waarborgen van de fundamentele
vrijheden, het beëindigen van de willekeurige detentie van mensenrechtenactivisten
en leden van politieke oppositiegroepen, het waarborgen van de eerbiediging van de
rechten van de lhbti-gemeenschap en het waarborgen van de veiligheid van Kazachen
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en andere etnische minderheden. Bovendien drong het Parlement aan op mogelijke
individuele sancties tegen Kazachse functionarissen die direct verantwoordelijk zijn
voor mensenrechtenschendingen.
B. Kirgizië
In juli 2019 werd een versterkte PSO met Kirgizië ondertekend. De EU is een van
de belangrijkste sponsors van duurzame ontwikkeling en hervormingen in Kirgizië.
Tussen 2014 en 2020 heeft de EU 174 miljoen EUR toegewezen aan op subsidies
gebaseerde ontwikkelingshulp voor drie belangrijke sectoren en ondersteunende
maatregelen: de rechtsstaat, geïntegreerde plattelandsontwikkeling en onderwijs.
Daarnaast steunt de EU ook een democratische overgang en democratische
verkiezingen via een rechtsstaatprogramma en heeft zij 20 miljoen euro toegezegd
voor steun voor stabilisatie en democratisering. Het indicatieve meerjarenprogramma
2021-2027 is een reactie op Kirgiziës nationale ontwikkelingsstrategie voor 2040,
die een langetermijnroutekaart bevat om tegen 2040 een sterk, zelfvoorzienend en
welvarend land te worden.
Het OVSE/ODIHR houdt regelmatig toezicht op de parlementsverkiezingen en
de presidentsverkiezingen. De meest recente parlementsverkiezingen in Kirgizië
vonden plaats in oktober 2020; deze werden vervolgens ongeldig verklaard na
massaprotesten tegen onregelmatigheden en het kopen van stemmen. De president
van Kirgizië, Sooronbay Jeenbekov, is in oktober 2020 afgetreden en het land
heeft in januari 2021 presidentsverkiezingen gehouden, waarna Sadyr Zjaparov
aantrad als zesde president van Kirgizië. De EU nam nota van de lage opkomst
van kiezers, het ontbreken van een gelijk speelveld voor kandidaten, schendingen
met betrekking tot campagneprocedures en misbruik van administratieve middelen,
zoals gemeld door de OVSE/ODIHR. De EU riep de president tevens op zich te
engageren voor het nakomen van de universele verplichtingen op het gebied van
fundamentele vrijheden en mensenrechten en drong aan op eerbiediging van de
grondwet en op parlementsverkiezingen in samenwerking met het OVSE/ODIHR.
De parlementsverkiezingen vonden plaats in november 2021. De Delegatie van het
Europees Parlement voor de betrekkingen met Centraal-Azië (D-CAS) heeft het land
bezocht.
In een referendum op 11 april 2021 hebben de kiezers een nieuwe grondwet
goedgekeurd waarbij de omvang van het parlement wordt verminderd met 25 %, tot 90
zetels. Tegelijk werd de president de bevoegdheid verleend om rechters en hoofden
van wetshandhavingsinstanties te benoemen en werd de wet vervangen op grond
waarvan de president beschikt over één ambtstermijn, zodat voortaan herverkiezing
mogelijk is voor een tweede termijn. De EU legde in april 2021 een verklaring af
omtrent de grondwetshervorming in Kirgizië, waarin zij haar teleurstelling uitsprak over
het ontbreken van een inclusief dialoog met het maatschappelijk middenveld. De EU
benadrukte echter dat zij haar steun voor de uitvoering van de hervormingsagenda zou
voortzetten.
De speciale vertegenwoordiger van de EU voor Centraal-Azië, Peter Burian, is in juni
2021 in Kirgizië aangekomen voor bilaterale ontmoetingen met president Zjaparov
en andere relevante leiders, voor een bespreking van de bilaterale samenwerking,
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de stand van zaken met betrekking tot mensenrechtenkwesties en uitdagingen bij de
tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor Centraal-Azië.
Tijdens de achttiende Samenwerkingsraad EU-Kirgizische Republiek op 4 juni
2021 werd er gesproken over de versterking van de rechtstaat, vooruitgang
op het gebied van gerechtelijke en electorale hervormingen, behoorlijk bestuur,
samenwerking met het maatschappelijk middenveld, en mensenrechten. De 11e
jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en de Kirgizische Republiek vond
plaats op 6 september 2021 in Brussel. De EU uitte haar bezorgdheid over de
COVID-19-beperkingen die leiden tot een toename van gendergerelateerd geweld,
beperkingen voor onafhankelijke media en controversiële wetgevingsinitiatieven.
Kirgizië organiseerde op 5 november 2021 in Bisjkek het eerste economisch forum EU-
Centraal-Azië.
In 2015 heeft het Parlement zijn bezorgdheid geuit over de door Kirgizië opgestelde
wetsvoorstellen met betrekking tot lhbti-“propaganda”. In januari 2019 heeft het
Parlement aanbevelingen geformuleerd voor de onderhandelingen over een nieuwe
bilaterale overeenkomst. Na conflicten aan de Kirgizisch-Tadzjiekse grens in april 2021
hebben de voorzitter van de commissie AFET van het Parlement, David McAllister,
en de voorzitter van de D-CAS, Fulvio Martusciello, op 3 mei 2021 een verklaring
afgelegd waarin het staakt-het-vuren wordt toegejuicht en waarin beide partijen worden
opgeroepen diplomatieke besprekingen te voeren in plaats van militaire conflicten
aan te gaan. Het staakt-het-vuren wordt niet geëerbiedigd en door het aanhoudende
grensconflict tussen Kirgizië en Tadzjikistan zijn honderden mensen omgekomen
en gewond, en duizenden ontheemd. Het conflict is in september 2022 verder
toegenomen.
Het Parlement is ernstig bezorgd over de mensenrechten in Kirgizië. Een
onderzoek naar de dood van mensenrechtenverdediger Azimjon Askarov in
juli 2020 werd afgesloten en vervolgens heropend. Verscheidene buitenlandse
mensenrechtenactivisten en correspondenten van buitenlandse media krijgen nog
steeds geen toegang Kirgizië. Huiselijk geweld blijft wijdverbreid.
C. Oezbekistan
Oezbekistan werd het negende begunstigde land toen het in april 2021 toetrad
tot de EU-regeling voor duurzame ontwikkeling en behoorlijk bestuur (SAP+). Door
zich bij dit stelsel aan te sluiten, krijgt Oezbekistan extra economische voordelen
vanwege de afschaffing van douanerechten voor twee derde van de productketens
die onder het SAP+ vallen. Het instrument stimuleert de uitvoer van het land en zijn
vermogen om buitenlandse investeringen aan te trekken. Op zijn beurt zal Oezbekistan
naar verwachting 27 fundamentele internationale overeenkomsten op het gebied van
behoorlijk bestuur, mensen- en arbeidsrechten en milieu- en klimaatbescherming ten
uitvoer leggen.
Het Parlement heeft in zijn aanbeveling van maart 2019 betreffende de nieuwe brede
overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan verzocht om toestemming voor het
uitvoeren van een gedegen toetsing van het onderhandelingsproces.
Op 6 juli 2022 hebben de EU en Oezbekistan de nieuwe versterkte PSO geparafeerd,
die een nieuw, modern en ambitieus kader zal bieden om het partnerschap tussen
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de EU en Oezbekistan te versterken. Daarnaast hebben de EU en Oezbekistan hun
18e jaarlijkse vergadering van het Samenwerkingscomité gehouden. Beide partijen
evalueerden de ontwikkelingen in hun bilaterale betrekkingen in het afgelopen jaar
en hun vooruitzichten voor het komende jaar. De EU heeft de recente gewelddadige
gebeurtenissen in Karakalpakstan aan de orde gesteld en verzocht om zo spoedig
mogelijk een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van de
protesten. De EU benadrukte dat het belangrijk is het recht op vreedzame demonstratie
te verdedigen.
De 18e jaarlijkse vergadering van het Samenwerkingscomité bood de gelegenheid om
de handels- en economische betrekkingen te bespreken, waaronder het lidmaatschap
van Oezbekistan van het SAP+-stelsel van de EU. De bespreking had ook betrekking
op technische samenwerking; de steun van de EU voor de ontwikkelingsstrategie van
Oezbekistan; samenwerking in de energiesector, met de nadruk op duurzaamheid
en de groene transitie; mensenrechten en fundamentele vrijheden, met name met
betrekking tot de grondwetshervorming en de hervorming van het Oezbeekse wetboek
van strafrecht; en de regionale situatie in Centraal-Azië, met inbegrip van de situatie
in Afghanistan. Beide partijen keken vooruit naar de conferentie over duurzame
connectiviteit tussen de EU en Centraal-Azië in november 2022 in Samarkand
(Oezbekistan).
Sinds het aantreden van Oezbeeks president Sjavkat Mirzijojev in 2016 zijn er snelle en
ingrijpende democratische veranderingen aan de gang, waaronder diverse ambitieuze
hervormingen en interne veranderingen, zoals de vrijlating van een aantal politieke
gevangenen, hetgeen erop wijst dat een en ander zich positief ontwikkelt. De basis
voor deze veranderingen is gelegd in de nationale ontwikkelingsstrategie 2017-2021
van Oezbekistan.
In februari 2021 ondertekende Mirzijojev een wet om de presidentsverkiezingen te
verdagen naar oktober 2021. Het OVSE/ODIHR herhaalde zijn aanbevelingen inzake
de financiering van politieke partijen, het versnellen van het tellen van stemmen en
het verminderen van de overheidsmiddelen voor verkiezingscampagnes. In de aanloop
naar de verkiezingen van oktober 2021 bestond er bezorgdheid over het feit dat er
geen echte oppositie zou zijn. De Oezbeekse autoriteiten weigerden de registratie van
een nieuwe partij, Haqiqat va Taraqqiyo (Sociaal-Democratische Partij Waarheid en
Vooruitgang), op grond van het feit dat veel handtekeningen die waren verzameld door
de oppositiepoliticus Khidirnazar Allaqulov, ongeldig waren.
In mei 2021 heeft een Oezbeekse rechtbank blogger Otabek Sattoriy veroordeeld tot
zes jaar gevangenisstraf wegens laster en afpersing. In zijn video’s had Sattoriy vaak
kritiek op hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in zijn provincie Termez en wees hij
met nadruk op corruptiezaken. Rechten- en journalistenbelangenorganisaties hebben
de veroordeling bestempeld als een poging van het leiderschap om de pers angst aan
te jagen in de aanloop naar de verkiezingen.
Oezbekistan heeft onlangs een begin gemaakt met samenwerking met de Taliban. In
oktober 2021 heeft de vicepremier van Oezbekistan Taliban-afgevaardigden ontmoet in
de Oezbeekse grensstad Termez om te praten over handelskwesties en economische
interactie, het garanderen van veiligheid aan de grens en samenwerking op gebied van
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energie, vervoer en internationale vracht, en het spoorwegproject dat Termez met het
Pakistaanse Peshawar verbindt via de Afghaanse steden Mazar en Kabul.
In december 2016 heeft het Parlement het textielprotocol tussen de EU en Oezbekistan
goedgekeurd, na een effectieve verbintenis van het land, in nauwe samenwerking
met de Internationale Arbeidsorganisatie, om een einde te maken aan het gebruik
van kinderarbeid tijdens de jaarlijkse katoenoogst. In maart 2019 heeft het Parlement
aanbevelingen geformuleerd voor de onderhandelingen over de versterkte PSO.
Het Parlement werd in december 2019 voor het eerst uitgenodigd om de
parlementsverkiezingen in Oezbekistan waar te nemen. Deze verkiezingen werden
echter alleen gecontroleerd door het OVSE/ODIHR. Het Parlement weigerde als
verkiezingswaarnemer te fungeren op grond van het feit dat de verkiezingen noch vrij
noch eerlijk waren, en wees erop dat de leden van het Oezbeekse parlement uitsluitend
afkomstig waren van regeringsgezinde partijen.
Het Parlement heeft echter wel de uitnodiging geaccepteerd om de
presidentsverkiezingen van 24 oktober 2021 waar te nemen, ook al waren alle vijf de
kandidaten die door de centrale verkiezingscommissie goedgekeurd en geregistreerd
waren naar verluidt regeringsgezind, en werden de twee serieuze oppositiekandidaten
van de Liberale Democratische Partij en de Sociaal-Democratische Partij Waarheid en
Vooruitgang door de centrale verkiezingscommissie geweerd.
De banden tussen Oezbekistan en Rusland zijn onder president Mirzijojev aangehaald.
De twee landen ondertekenden een overeenkomst over de uitbreiding van de militaire
en technische samenwerking, met het engagement om gezamenlijk militaire goederen,
militaire uitrusting, onderzoek en bijstand aan te schaffen en verouderde wapens te
vernieuwen. Rusland is een van de grootste handelspartners van Oezbekistan en
Russische investeerders zijn bijzonder geïnteresseerd in de olie- en gassector van
Oezbekistan. Het Russische Gazprom werkt samen met de koolwaterstofproducent
Uzbekneftegaz op het gebied van gasproductie in de Oezbeekse gasvelden en koopt
ook Oezbeekse gas. Op 15 september 2022 organiseerde Oezbekistan een bilaterale
ontmoeting tussen Chinees president Xi Jinping en Russisch president Vladimir Poetin
in Samarkand.
D. Turkmenistan
Turkmenistan blijft een repressief land onder het autoritaire regime van president
Berdymoechamedov. Recente ontwikkelingen tonen aan dat er geen vooruitgang is
qua democratische ontwikkeling en dat de mensenrechtensituatie niet verbeterd is.
In 2021 heeft Turkmenistan een aantal constitutionele hervormingen doorgevoerd,
waaronder de oprichting van een Hogerhuis. De rol van het Turkmeense parlement
blijft desondanks uiterst beperkt.
De formele betrekkingen tussen de EU en Turkmenistan ontstonden in 1997 en de twee
partijen ondertekenden een PSO in 1998. Hoewel alle EU-lidstaten en Turkmenistan
sinds 2004 de PSO reeds hebben geratificeerd, is ratificatie door het Europees
Parlement de laatste vereiste om deze te voltooien. Het Parlement heeft herhaaldelijk
geweigerd zijn goedkeuring te hechten aan de ratificatie van de PSO tussen de EU en
Turkmenistan vanwege zijn ernstige bezorgdheid over de kortetermijnbenchmarks voor
de vooruitgang van Turkmenistan op het gebied van mensenrechten en fundamentele
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vrijheden. Als gevolg hiervan worden de bilaterale betrekkingen tussen de EU en
Turkmenistan momenteel geregeld door de interim-handelsovereenkomst van 2010.
Naast de regionale kaders tussen de EU en Centraal-Azië voeren de EU
en Turkmenistan jaarlijkse bilaterale dialogen: de mensenrechtendialoog EU-
Turkmenistan en het Gemengd Comité EU-Turkmenistan. Het 20e Gemengd Comité
werd in oktober 2021 gehouden om het partnerschap en de samenwerking verder
te ontwikkelen, met name op het gebied van economische ontwikkeling, handel en
investeringen, en om gezamenlijke projecten te ontwikkelen op het gebied van milieu,
landbouw, onderwijs en gezondheidsbescherming.
De EU heeft nogmaals bevestigd dat de rechtsstaat en eerbiediging van de
mensenrechten essentiële aspecten van de betrekkingen tussen de EU en
Turkmenistan zijn.
De 13e jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en de Turkmenistan vond
plaats op 6 juli 2021. De besprekingen stonden in het teken van de nakoming
van de internationale wettelijke verplichtingen van Turkmenistan, met name de
eerbiediging van mensenrechten, sociaal-economische kwesties en samenwerking
op multilaterale platforms. Ook heeft het Parlement voortdurend zijn bezorgdheid
geuit over de slechte mensenrechtensituatie in Turkmenistan en heeft het daarom
de inwerkingtreding van de PSO tot dusver geblokkeerd. In maart 2019 heeft het
Parlement aanbevelingen gedaan waaraan gevolg moet worden gegeven alvorens
het Parlement zijn goedkeuring kan verlenen. Het Parlement is nooit uitgenodigd om
verkiezingen waar te nemen in Turkmenistan. De zesde interparlementaire bijeenkomst
EU-Turkmenistan is gepland voor december 2022.
Als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 proberen de EU-
landen de gasvoorraden van Turkmenistan te vergroten om hun energiezekerheid
te waarborgen. Daarom werken Turkmenistan en de EU momenteel aan een
gasovereenkomst, aangezien Turkmenistan zijn energie-uitvoer wil diversifiëren, terwijl
de EU de diversificatie op het oog heeft van haar energie-invoer. In november
2014 heeft Turkmenistan een kaderovereenkomst met Turkije ondertekend om zijn
gas te leveren via de trans-Anatolische gaspijpleiding, waardoor nu gas wordt
getransporteerd uit het Azerbeidzjaanse gasveld Shah Deniz in de Kaspische Zee.
In 2021 presenteerde Trans Caspian Resources zijn project voor de trans-Kaspische
interconnector, een kleinere gaspijpleiding (in vergelijking met de trans-Kaspische
gaspijpleiding) van Turkmenistan naar Azerbeidzjan. Na voltooiing zal deze tussen 10
en 12 miljard kubieke meter aardgas per jaar leveren.
E. Tadzjikistan
De betrekkingen van de EU met Tadzjikistan hebben zich aanzienlijk ontwikkeld sinds
het land onafhankelijk werd en niet langer deel uitmaakte van de Sovjetunie in 1992.
Het huidige rechtskader voor de betrekkingen tussen de EU en Tadzjikistan is de
PSO die is ondertekend in oktober 2004 en in werking getreden in januari 2010.
Het Parlement heeft ingestemd met de sluiting van de PSO in 2009, maar het heeft
tegelijkertijd opgeroepen tot verbeteringen op het vlak van mensenrechten, corruptie,
gezondheidszorg en onderwijs. De PSO heeft bijgedragen tot een intensivering van
de bilaterale samenwerking en heeft de EU in Tadzjikistan sterker geprofileerd, met de
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totstandbrenging van een platform voor politieke dialoog en met als doel het bevorderen
van de bilaterale handels- en economische betrekkingen. De PSO omvat ook artikelen
over samenwerking op het gebied van migratie en de bestrijding van witwassen, drugs
en terrorisme.
Tadzjikistan is een belangrijke partner van de EU, die momenteel met verschillende
uitdagingen wordt geconfronteerd, zoals de gevolgen van internationale sancties, de
terugkeer van veel Tadzjiekse migranten uit Rusland na de invasie van Oekraïne en
een kritieke mensenrechtensituatie, en die veel belangstelling heeft voor toetreding
tot het preferentiële handelsstelsel SAP+. Na de machtsovername door de Taliban in
Afghanistan heeft Tadzjikistan duizenden Afghaanse vluchtelingen opgevangen. Het
land zet zich in voor de strijd tegen de verspreiding van extremisme en radicalisme in
Centraal-Azië.
Tijdens de negende zitting van de Samenwerkingsraad EU-Tadzjikistan in het kader
van de PSO EU-Tadzjikistan in februari 2021 werd besproken hoe de betrekkingen
kunnen worden verbeterd. Sindsdien zijn er contacten gelegd om onderhandelingen te
beginnen over een versterkte PSO, naar het voorbeeld van andere Centraal-Aziatische
landen. Samen met de besprekingen over de gevolgen van COVID-19 moedigde de
EU Tadzjikistan aan om zijn prestaties op het gebied van de fundamentele vrijheden en
de eerbiediging van de mensenrechten te verbeteren. De 12e mensenrechtendialoog
vond plaats in november 2020 en er werd bezorgdheid geuit over schendingen van de
mensenrechten.
In maart 2016 werden in Tadzjikistan parlementsverkiezingen gehouden. De
regerende Democratische Volkspartij won met een overweldigende meerderheid.
De presidentsverkiezingen werden gehouden in oktober 2021 terwijl de COVID-19-
pandemie woedde. Zoals verwacht won Emomali Rachmonov (Rachmon) gemakkelijk
de verkiezingen, waardoor hij voor nog eens zeven jaar president werd.
In juni 2016 heeft het Europees Parlement een zeer kritische resolutie aangenomen
over de situatie van gewetensgevangenen in Tadzjikistan, waarin het zijn diepe
bezorgdheid uitsprak over de verslechtering van de mensenrechtensituatie, het
toegenomen aantal opsluitingen en arrestaties van mensenrechtenactivisten, politieke
tegenstanders en hun familieleden en de strenge beperkingen voor onafhankelijke
media.
Het Parlement heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de botsingen aan de
Kirgizisch-Tadzjiekse grens en was ingenomen met het in april 2021 gesloten staakt-
het-vuren. In september 2022 is het geweld tussen grenswachters op verschillende
locaties aan de grens echter toegenomen. Een dergelijke escalatie is schadelijk voor
de regionale stabiliteit.
F. Mongolië
Mongolië valt niet onder de EU-strategie voor Centraal-Azië, maar wordt door het
Parlement in het kader van de interparlementaire delegaties wel als deel van de regio
beschouwd. Mongolië deelt veel culturele, historische en economische aspecten met
de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië. Tijdens de laatste drie decennia
heeft het land zich onderscheiden als een “oase van democratie” met een solide
economische groei, hoewel ontwikkelingen in 2019 aanleiding hebben gegeven tot
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bezorgdheid over de uitholling van de democratie. In 2017 heeft het Parlement zijn
goedkeuring gehecht aan de PSO tussen de EU en Mongolië.
Midden in de COVID-19-pandemie hield Mongolië toch zijn reguliere
parlementsverkiezingen, waarbij Ukhnaa Khürelsükh tot president werd verkozen.
Aangezien de nieuwe, gewijzigde grondwet vereist dat de president geen banden
heeft met een politieke partij, werd Ukhnaa in juni 2021 als leider van de Mongoolse
Volkspartij (MPP) vervangen door de zittende Mongoolse premier Luvsannamsrai
Oyun-Erdene. De Mongoolse politiek wordt momenteel gedomineerd door de
consolidatie van de MPP, die een supermeerderheid heeft in het parlement en de
functie van president controleert.
De jaarlijkse vergadering van het Gemengd Comité EU-Mongolië vond plaats in
juni 2022, met een bevestiging van het partnerschap op basis van gedeelde
waarden zoals democratie, mensenrechten, de rechtsstaat en eerbiediging van de
beginselen van het VN-Handvest. Mongolië en de EU waren het erover eens
dat de klimaatverandering moet worden bestreden en het milieu moet worden
beschermd, en steunen ten volle de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.
De EU feliciteerde Mongolië met het feit dat het een van de vijf prioritaire landen
is waarmee de EU momenteel een bospartnerschap aangaat, aangezien Mongolië
en de EU een gemeenschappelijk belang hebben bij het bevorderen van duurzame
groene ontwikkeling, een belangrijke doelstelling in het kader van het indicatieve
meerjarenprogramma 2021-2027. Daarvoor, in maart 2022, was er een bijeenkomt
van de Groep ontwikkelingssamenwerking EU-Mongolië, die de ontwikkelings- en
investeringsprioriteiten en het indicatieve meerjarenprogramma 2021-2027 heeft
besproken. In maart 2022 kwam ook het Subcomité handel en investeringen EU-
Mongolië bijeen, dat mogelijke samenwerkingsgebieden identificeerde, het startsein
gaf voor onderhandelingen over een overeenkomst inzake de bescherming van
geografische aanduidingen, en kansen aanwees op het gebied van hernieuwbare
energie en geologie.
De verklaringen van het Parlement over Mongolië gingen grotendeels over
economische kwesties, maar ook over de humanitaire en ontwikkelingsbehoeften
van het land, die zijn gekoppeld aan extreme weersomstandigheden. Een delegatie
van het Parlement heeft de Mongoolse presidentsverkiezingen van 2017 en
parlementsverkiezingen van 2016 waargenomen en vastgesteld dat het land zich
tot een solide democratie aan het ontwikkelen is. Het Parlement heeft echter niet
de parlementsverkiezingen van juni 2020 waargenomen, vanwege de COVID-19-
pandemie, noch de presidentsverkiezingen van juni 2021.
De 15e interparlementaire vergadering EU-Mongolië vond plaats in juni 2022 in
Brussel.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
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