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ÁSIA CENTRAL

A UE reconhece a importância estratégica da Ásia Central, que liga o enorme
continente asiático à Europa. Em 2019, a UE atualizou a sua estratégia para a Ásia
Central, colocando a ênfase na resiliência (em domínios como os direitos humanos,
a segurança das fronteiras e o ambiente), na prosperidade (com uma forte ênfase
na conectividade) e na cooperação regional. O Parlamento salienta a importância
dos direitos humanos, da boa governação e do desenvolvimento social, sublinhando
o papel da diplomacia parlamentar. O Parlamento apoia firmemente a democracia
e o Estado de direito através de iniciativas concretas, como a democratização da
Ásia Central. À luz da tomada do poder pelos talibãs no Afeganistão em agosto
de 2021, a Ásia Central tornou-se crucial para a segurança e a estabilidade.
Não obstante as reservas manifestadas pelo Tajiquistão, o Turquemenistão e o
Usbequistão começaram recentemente a cooperar com os talibãs. Os motins de
janeiro de 2022 no Cazaquistão (que terminaram depois de a Organização do
Tratado de Segurança Coletiva ter enviado tropas lideradas pela Rússia) e os atuais
confrontos entre o Tajiquistão e o Quirguistão mostram o risco de instabilidade
numa região sob a influência da Rússia. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia
e a concentração de tropas na frente de batalha, a influência de Moscovo na Ásia
Central está a enfraquecer. No entanto, a Rússia continua a ser um importante
garante da segurança na região, com instalações em três dos cinco países da Ásia
Central, controlando dois terços das importações de armas e apoiando os governos
da região.

BASE JURÍDICA

— Título V do Tratado da União Europeia (TUE): «ação externa»;

— Artigos 206.º e 207.º (comércio) e 216.º a 219.º (acordos internacionais) do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

— Acordos de Parceria e Cooperação (APC) que regem as relações bilaterais,
à exceção do Turquemenistão, com o qual vigora um Acordo Provisório de
Comércio. O novo APC reforçado com o Cazaquistão entrou plenamente em vigor
em 1 de março de 2020. O APC reforçado com o Quirguistão foi rubricado em
julho de 2019, estando em curso negociações com o Usbequistão. O Tajiquistão
também manifestou interesse num APC reforçado.
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OS PAÍSES DA ÁSIA CENTRAL E AS RELAÇÕES UE-ÁSIA CENTRAL

Durante anos a fio, as relações entre os países da Ásia Central foram geralmente
precárias, em resultado de contenciosos ligados ao traçado das fronteiras e aos
recursos. Não obstante, a situação deixou rapidamente de ser a mesma desde a
mudança de liderança no Usbequistão em 2016, abrindo assim novas possibilidades
de cooperação regional. A primeira cimeira dos líderes da Ásia Central sobre
cooperação regional realizada desde a década de 1990 teve lugar em Astana, em
março de 2018, tendo sido realizada uma segunda cimeira em novembro de 2019,
em Tasquente. As fontes de energia renováveis constituem outro foco de atenção,
tendo em conta o seu enorme potencial em termos de cooperação e investimento
regionais. A economia regional sofreu uma forte recessão em 2020 devido à pandemia
de COVID-19, depois verificou-se uma retoma em 2021, com um crescimento de
3,9 %, e as perspetivas atuais são incertas devido à invasão da Ucrânia pela Rússia,
à inflação mundial e ao aumento do preço das matérias-primas.
Todos os países da Ásia Central seguem políticas externas multidimensionais,
procurando estabelecer um equilíbrio nas relações que mantêm, designadamente,
com a Rússia, a China, a UE e os EUA. As relações com a Turquia e o Irão revestem-
se igualmente de grande importância. O Turquemenistão tem, em larga medida,
permanecido fechado ao exterior, sendo o seu estatuto de «neutralidade permanente»
inclusivamente reconhecido pelas Nações Unidas. É de salientar que o comércio da
UE assume – principalmente no que diz respeito aos recursos minerais – proporções
consideráveis com o Cazaquistão, e que o comércio da UE com o Usbequistão está
a aumentar, sobretudo na sequência da adoção do Protocolo em matéria de produtos
têxteis UE-Usbequistão, ao qual o Parlamento deu o seu consentimento em 2016.
A UE saudou igualmente a adesão do Quirguistão, do Tajiquistão e do Cazaquistão
à Organização Mundial do Comércio (OMC). O Cazaquistão e o Quirguistão são
membros da União Económica Eurasiática.
Em 2016, o Parlamento apoiou a estratégia da UE para a Ásia Central, solicitando
uma abordagem mais específica. A nova estratégia da UE para a Ásia Central
foi aprovada pelo Conselho em junho de 2019. O alcance das relações da UE
depende da disponibilidade de cada país da Ásia Central para empreender reformas e
reforçar a democracia, os direitos humanos, o Estado de direito e a independência do
poder judicial, bem como para modernizar e diversificar a economia, nomeadamente
concedendo apoio ao sector privado e às pequenas e médias empresas, sobretudo no
âmbito de uma economia de mercado.
A importância de uma abordagem regional e da cooperação regional foi igualmente
realçada nas reuniões ministeriais UE-Ásia Central. A 17.ª reunião ministerial UE-Ásia
Central teve lugar em novembro de 2021 com o intuito de apoiar uma recuperação
ecológica e sustentável pós-COVID-19 e incentivar a colaboração para fazer face a
alguns dos desafios decorrentes da evolução da situação no Afeganistão.
As atividades do Parlamento relacionadas com a Ásia Central estão sobretudo a cargo
da Comissão dos Assuntos Externos (AFET), da Comissão do Comércio Internacional
(INTA), da Subcomissão da Segurança e da Defesa (SEDE), da Subcomissão dos
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Direitos Humanos (DROI), da Delegação para as Relações com a Ásia Central
(D-CAS), bem como das Comissões Parlamentares de Cooperação (CPC) e da
Delegação para as Relações com o Afeganistão (D-AF), entre outros órgãos. As
Comissões Parlamentares de Cooperação com a maioria dos países da Ásia Central
reúnem-se todos os anos. Os deputados ao PE acompanham a aplicação dos acordos,
centrando a sua atenção nas questões que se prendem com os direitos humanos, a
situação política, a cooperação e o desenvolvimento económico, e ainda os processos
eleitorais.
Desde 2013, têm decorrido com regularidade diálogos de alto nível, sobre questões
políticas e de segurança envolvendo a UE e os países da Ásia Central. Estes diálogos
deram azo a debates sobre as propriedades estratégicas da UE para a Ásia Central e
sobre o fomento de uma maior interligação entre a UE e a Ásia.
Desde a abertura, em 2019, de uma Delegação da UE no Turquemenistão, a UE dispõe
de delegações em todos os países da Ásia Central. A abertura da Delegação da UE
na Mongólia ocorreu em 2017.
Em 2020, o comércio bilateral de mercadorias ascendeu a 22,3 mil milhões de EUR,
tendo-se registado um excedente comercial de 4,1 mil milhões de EUR a favor da
Ásia Central. Os países da Ásia Central receberam, ao abrigo do Instrumento de
Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), 1,02 mil milhões de EUR de financiamento
para o período 2014-2020, nomeadamente destinado à assistência bilateral e aos
programas regionais (360 milhões de EUR). A assistência incidiu principalmente na
educação, na segurança regional, na gestão sustentável dos recursos naturais e no
desenvolvimento socioeconómico. O Cazaquistão e o Turquemenistão deixaram de
ser elegíveis para as vertentes bilaterais deste instrumento, uma vez que, em 2014,
se viram atribuído o estatuto de país de rendimento médio superior, continuando,
no entanto, a ter acesso aos programas regionais. O Instrumento Europeu para
a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) opera em todos os Estados da
Ásia Central, exceto no Turquemenistão, onde as organizações da sociedade civil
escasseiam, são mal organizadas e estão sujeitas a um controlo rigoroso. O Horizonte
Europa é o novo programa principal de financiamento da UE para a investigação
e a inovação, dotado de um orçamento de 95,5 mil milhões de EUR, disponíveis a
nível mundial ao longo de um período de sete anos, ao abrigo do programa indicativo
plurianual 2021-2027.
A UE tem vindo a atualizar os APC mais antigos com os parceiros da Ásia Central.
A 10.ª reunião do Grupo de Trabalho UE-Ásia Central sobre Ambiente e Alterações
Climáticas teve lugar em 4 e 5 de outubro de 2021. O Fórum da Sociedade
Civil UE-Ásia Central realizou-se em Almaty, no Cazaquistão, em 6 de outubro de
2021, centrando-se no tema «Construir um futuro melhor: participar na recuperação
sustentável pós-COVID».
Na sequência da tomada de poder pelos talibãs em agosto de 2021, a situação no
Afeganistão não só se tornou uma questão global, como também passou a constituir a
principal preocupação dos governos da Ásia Central. Toda a Ásia Central passou a ser
uma região fundamental para conter o extremismo religioso e as redes terroristas, bem
como o tráfico de droga dentro das suas fronteiras. As repúblicas da Ásia Central (e,
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nomeadamente, o Tajiquistão) continuam relutantes em colaborar de forma substancial
com os talibãs, não obstante o facto de os talibãs terem, ao que parece, lançado uma
ofensiva diplomática destinada a tranquilizar os vizinhos da Ásia Central. Devido à
crise humanitária que se verifica no Afeganistão, a Ásia Central tornou-se um destino
para um grande número de refugiados afegãos, que são, por conseguinte, potenciais
beneficiários de apoio adicional da UE, com programas bilaterais e regionais no âmbito
do programa indicativo plurianual da UE para 2021-2027.
A. Cazaquistão
No que diz respeito ao Cazaquistão, em 2017, o Parlamento deu a sua aprovação ao
APC reforçado, salientando a importância do princípio «mais por mais» para estimular
as reformas políticas e socioeconómicas.
Em março de 2019, o ex-presidente Nursultan Nazarbayev demitiu-se ao fim de três
décadas no poder, embora continuasse a ter, enquanto «líder supremo» e «pai da
nação», uma influência significativa e poderes formais sob o novo Presidente, Kassym-
Jomart Tokayev, incluindo enquanto presidente do Conselho de Segurança Nacional.
Em janeiro de 2021, o Cazaquistão realizou eleições legislativas para eleger a Mazhilis,
que conta com 107 lugares. O Nur-Otan, partido no poder, manteve a sua maioria,
enquanto o Partido Social-Democrata Nacional (OSDP), na oposição, boicotou as
eleições, alegando fraude por parte da elite política.
O Parlamento aprovou uma resolução sobre a situação no Cazaquistão em janeiro
de 2022, após a eclosão de protestos na sequência de um aumento inesperado dos
preços do gás liquefeito, que tinha sido fixado pelo Governo do Cazaquistão. Os
protestos aumentaram depois de ações violentas terem sido provocadas por pessoas
armadas desconhecidas, bem treinadas e organizadas. O Presidente Tokayev ordenou
a adoção de medidas urgentes e declarou o estado de emergência. Em resposta
ao pedido do Presidente Tokayev, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva
(OTSC), uma aliança militar liderada pela Rússia, concordou em enviar soldados
da Rússia, da Bielorrússia, do Tajiquistão, da Arménia e do Quirguistão («forças de
manutenção da paz») para o Cazaquistão.
O Presidente Tokayev utilizou a crise para culpar a administração anterior, consolidar
o seu poder e pôr termo ao acordo de duplo poder que lhe tinha sido imposto por
Nazarbayev. Tokayev assumiu o cargo de presidente do Conselho de Segurança e
nomeou um novo primeiro-ministro. Membros importantes da família de Nazarbayev
perderam as suas posições de influência. Em setembro de 2022, o Parlamento do
Cazaquistão alterou o nome da capital do país, de Nur-Sultã para Astana, tratando-se
da última mudança para distanciar o país em relação ao primeiro presidente da antiga
república soviética, Nursultan Nazarbayev.
Em 11 de janeiro de 2022, o Presidente Tokayev anunciou um pacote de
reformas substanciais. No passado, o Cazaquistão registou um elevado crescimento
económico, tornando-se um país de rendimento médio superior em 2006. Este
progresso económico foi posto em causa pelo forte impacto da pandemia de COVID-19
e pela crescente dependência política e económica deste país em relação à China. Em
abril de 2021, o Cazaquistão anunciou que dispunha da sua própria vacina contra a
COVID-19, o QazVac, preparando-se para aumentar a produção, a fim de disponibilizar
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a vacina a todos os cidadãos. O crescimento do PIB deverá diminuir em 2022, devido à
invasão da Ucrânia pela Rússia. O ano de 2022 marcará também o 30.º aniversário do
estabelecimento das relações diplomáticas entre o Cazaquistão e a China, apesar dos
recentes protestos dos cazaques contra a influência e o poder económico crescente
da China.
Em janeiro de 2021, o Cazaquistão aboliu a pena de morte após ter ratificado o
Segundo Protocolo Facultativo referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis
e Políticos das Nações Unidas, tornando-se assim o 88.º signatário deste pacto.
Numa declaração que proferiu, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE)
louvou este passo. Em 2020, o Cazaquistão aderiu ao Pacto Internacional das Nações
Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos, um tratado multilateral incluído na Carta
Internacional dos Direitos Humanos.
Em 5 de junho de 2022, o Cazaquistão realizou um referendo constitucional que
introduziu alterações substanciais ao equilíbrio institucional existente, nomeadamente
através da redução do poder do presidente e do reforço do papel do Parlamento. A
taxa oficial de afluência às urnas foi elevada (68 %) e 77,1 % dos eleitores votaram
a favor das alterações.
O 19.º Conselho de Cooperação UE-Cazaquistão teve lugar em junho de 2022 para
analisar os progressos realizados na aplicação do APC reforçado UE-Cazaquistão.
Durante a reunião, a UE congratulou-se com o avançado nível das relações
económicas entre a UE e o Cazaquistão. A UE é o maior parceiro comercial do
Cazaquistão e o maior investidor estrangeiro no país, e o Cazaquistão continua
a ser o principal parceiro comercial da UE na Ásia Central. Em 2021, a balança
comercial atingiu os 12 mil milhões de euros a favor do Cazaquistão. A UE congratulou-
se igualmente com o êxito da cooperação no âmbito da Plataforma Empresarial
de Alto Nível UE-Cazaquistão, lançada em 2019, e, em particular, com o espírito
construtivo demonstrado pelo Cazaquistão na resposta às preocupações partilhadas
pelos investidores da UE.
Desde 2005 que o Parlamento não observa eleições no Cazaquistão. A Organização
para a Segurança e a Cooperação na Europa/Gabinete das Instituições Democráticas
e dos Direitos Humanos (OSCE/OIDHR) enviou observadores eleitorais para
o Cazaquistão. A OSCE/OIDHR detetou insuficiências nas eleições legislativas
realizadas em janeiro de 2021, incluindo a ausência de uma verdadeira oposição
ao partido Nur-Otan, bem como a não observância das recomendações da OSCE/
ODIHR relativas, nomeadamente, às liberdades fundamentais, à imparcialidade da
administração eleitoral e à elegibilidade. O SEAE observou igualmente que, não
obstante as importantes reformas políticas a que o Cazaquistão se submeteu, as
eleições constituíram uma oportunidade perdida para demonstrar a sua aplicação
efetiva.
A resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2021, sobre a situação
alarmante dos direitos humanos no Cazaquistão, apelou ao respeito do quadro
jurídico para a realização de eleições. O Parlamento sublinhou a importância das
recomendações da OSCE, nomeadamente as recomendações relativas à garantia
das liberdades fundamentais, ao fim da detenção arbitrária de ativistas dos direitos
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humanos e de membros de movimentos da oposição política, à garantia dos
direitos das pessoas LGBTI e à garantia da segurança dos cazaques e de outros
grupos étnicos minoritários. Além disso, solicitou que se previsse a possibilidade de
impor sanções específicas aos funcionários do Cazaquistão que sejam diretamente
responsáveis por violações dos direitos humanos.
B. Quirguistão
Em julho de 2019, foi assinado um APC reforçado com o Quirguistão. A UE é um dos
principais promotores do desenvolvimento sustentável e das reformas no Quirguistão.
Entre 2014 e 2020, a UE afetou 174 milhões de EUR de ajuda ao desenvolvimento
financiada por subvenções a três principais sectores e medidas de apoio: Estado
de direito, desenvolvimento rural integrado e educação. Além disso, a UE apoia
também a transição democrática e a realização de eleições democráticas através de
um programa relativo ao Estado de direito e afetou 20 milhões de EUR ao apoio
à estabilização e à democratização. O programa indicativo plurianual 2021-2027 dá
resposta à estratégia nacional de desenvolvimento do Quirguizistão para 2040, que
estabelece um roteiro a longo prazo para se tornar um país forte, autossuficiente e
próspero até 2040.
A OSCE/ODIHR observa regularmente as eleições legislativas e presidenciais. As
últimas eleições legislativas do Quirguistão tiveram lugar em 4 de outubro de
2020 e foram posteriormente invalidadas na sequência de protestos em massa
contra irregularidades e compra de votos. O presidente do Quirguistão, Sooronbay
Jeenbekov, demitiu-se em outubro de 2020 e o país realizou eleições presidenciais
em janeiro de 2021, após as quais Sadyr Japarov assumiu funções como o sexto
presidente do Quirguistão. A UE constatou uma baixa afluência às urnas, a falta de
condições equitativas para os candidatos, violações dos procedimentos de campanha
e a utilização abusiva de recursos administrativos, tal como assinalado pela OSCE/
OIDHR. A UE solicitou igualmente ao presidente que se comprometesse a cumprir
as obrigações universais em matéria de direitos humanos e liberdades fundamentais
e exortou ao respeito da Constituição e das eleições legislativas, em cooperação
com a OSCE/OIDHR. As eleições legislativas tiveram lugar em novembro de 2021.
A Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com a Ásia Central (D-CAS)
visitou o país.
Num referendo, realizado em 11 de abril de 2021, os eleitores aprovaram uma nova
Constituição para reduzir a dimensão do parlamento em 25 %, para 90 lugares. A nova
Constituição conferiu, ainda, ao presidente, o poder de nomear juízes e os dirigentes
dos organismos responsáveis pela aplicação da lei e substituiu a lei que permitia ao
presidente ter apenas um mandato, passando a ser possível a sua reeleição para
um segundo mandato. Em 22 de abril de 2021, a UE emitiu uma declaração sobre
a reforma constitucional do Quirguizistão, lamentando a falta de um diálogo inclusivo
com a sociedade civil. No entanto, a UE insistiu em que continuaria a contribuir para
fazer avançar a agenda de reformas.
Em junho de 2021, o Representante Especial da UE para a Ásia Central, Peter
Burian, chegou à República Quirguiz para realizar reuniões bilaterais com o Presidente
Japarov e outros dirigentes de relevo, a fim de debater a cooperação bilateral, a
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situação em matéria de direitos humanos e os desafios associados à execução da
estratégia da UE para a Ásia Central.
O 18.º Conselho de Cooperação UE-República Quirguiz, realizado em 4 de junho de
2021, debateu o reforço do Estado de direito, os progressos nas reformas judiciais
e eleitorais, a boa governação, a cooperação com a sociedade civil e os direitos
humanos. O 11.º diálogo anual sobre direitos humanos UE-República Quirguiz teve
lugar em 6 de setembro de 2021, em Bruxelas. A UE manifestou a sua preocupação
quanto às restrições relacionadas com a COVID-19 que resultaram num acréscimo da
violência baseada no género, na imposição de restrições aos meios de comunicação
social independentes e em iniciativas legislativas controversas. O Quirguistão acolheu
o primeiro Fórum Económico UE-Ásia Central em 5 de novembro de 2021, em
Bisqueque.
No que diz respeito ao Quirguistão, em 2015, o Parlamento manifestou a sua
preocupação quanto aos projetos legislativos relativos à «propaganda» LGBTI. Em
janeiro de 2019, emitiu recomendações para a negociação de um novo acordo
bilateral. Na sequência dos confrontos ocorridos em abril de 2021 na fronteira entre
o Quirguistão e o Tajiquistão, o presidente da Comissão AFET do Parlamento, David
McAllister, e o presidente do D-CAS, Fulvio Martusciello, emitiram uma declaração,
em 3 de maio de 2021, congratulando-se com o cessar-fogo e exortando ambas
as partes a procederem a debates diplomáticos, em vez de se envolverem em
confrontos militares. O cessar-fogo não foi respeitado e o atual conflito fronteiriço entre
o Quirguistão e o Tajiquistão já matou e feriu centenas de pessoas e foi causa de
milhares de deslocados. O conflito intensificou-se ainda mais em setembro de 2022.
O Parlamento está profundamente preocupado com a situação dos direitos humanos
no Quirguistão. Uma investigação sobre a morte do defensor dos direitos humanos
Azimjon Askarov, em julho de 2020, foi encerrada e depois reaberta. A entrada
no Quirguistão continua a ser proibida a vários ativistas dos direitos humanos e
correspondentes dos meios de comunicação estrangeiros. A violência doméstica
continua a ser generalizada.
C. Usbequistão
Ao aderir ao regime de desenvolvimento sustentável e de boa governação (SPG+)
da UE, em abril de 2021, o Usbequistão passou a ser o nono país beneficiário do
regime. Com a adesão a este regime, o Usbequistão usufrui de benefícios económicos
adicionais, em consequência do cancelamento dos direitos aduaneiros para dois
terços das linhas de produtos abrangidas pelo SPG+. O instrumento estimula as
exportações do país e ajuda a atrair investimento estrangeiro. O Usbequistão, por
sua vez, deverá aplicar 27 convenções internacionais fundamentais sobre a boa
governação, os direitos humanos e laborais e a proteção do ambiente e do clima.
Na sua recomendação de março de 2019 sobre o novo acordo global entre a UE e
o Usbequistão, o Parlamento solicitou autorização para controlar adequadamente o
processo de negociação.
Em 6 de julho de 2022, a UE e o Usbequistão rubricaram o novo APC reforçado,
que proporcionará um novo quadro, moderno e ambicioso, para reforçar a parceria
UE-Usbequistão. Além disso, a UE e o Usbequistão realizaram a sua 18.ª reunião
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anual do Comité de Cooperação. Ambas as partes analisaram a evolução das suas
relações bilaterais ao longo do último ano e as suas perspetivas para o próximo
ano. A UE levantou a questão dos recentes acontecimentos violentos registados
no Caracalpaquistão e exortou à realização, o mais rapidamente possível, de uma
investigação independente sobre as circunstâncias em torno dos protestos. A UE
enfatizou a importância de defender o direito à manifestação pacífica.
A 18.ª reunião anual do Comité de Cooperação constituiu uma oportunidade para
debater as relações comerciais e económicas, incluindo a adesão do Usbequistão
ao regime SPG+ da UE. O debate abrangeu igualmente a cooperação técnica, o
apoio da UE à estratégia de desenvolvimento do Usbequistão, a cooperação no setor
da energia, com ênfase na sustentabilidade e na transição ecológica, os direitos
humanos e as liberdades fundamentais, especialmente no que diz respeito à reforma
constitucional e à reforma do Código Penal do Usbequistão, e a situação regional na
Ásia Central, incluindo a situação no Afeganistão. Ambas as partes efetuaram uma
análise prospetiva da Conferência UE-Ásia Central sobre Conectividade Sustentável,
a realizar em novembro de 2022, em Samarcanda, no Usbequistão.
Desde que o presidente usbeque, Shavkat Mirziyoyev, tomou posse em 2016, estão
em curso mudanças democráticas rápidas e abrangentes, incluindo várias reformas
ambiciosas e mudanças internas, como a libertação de vários presos políticos,
o que reflete alguns desenvolvimentos positivos. As bases para estas alterações
foram estabelecidas na estratégia nacional de desenvolvimento do Usbequistão para
2017-2021.
Em fevereiro de 2021, Shavkat Mirziyoyev assinou uma lei que adiou as eleições
presidenciais para outubro de 2021. A OSCE/ODIHR reiterou as suas recomendações
sobre o financiamento dos partidos políticos, a aceleração da contagem dos boletins
de voto e a redução dos recursos estatais para as campanhas eleitorais. No período
antecedente às eleições de outubro de 2021, receou-se que não houvesse uma
verdadeira oposição. As autoridades usbeques recusaram o registo de um novo
partido, o «Haqiqat va Taraqqiyo» (Partido Social-Democrata da Verdade e do
Progresso), por alegada invalidade de muitas das assinaturas recolhidas pelo político
da oposição, Khidirnazar Allaqulov.
Em maio de 2021, um tribunal usbeque condenou o bloguista Otabek Sattoriy a uma
pena de seis anos de prisão por difamação e extorsão. Os vídeos de Sattoriy criticaram
com frequência altos funcionários governamentais da sua província de Termez e
puseram em evidência casos de corrupção. Os grupos de defesa dos direitos e dos
jornalistas consideraram esta condenação uma tentativa dos dirigentes de assustarem
a imprensa antes das eleições.
Recentemente, o Usbequistão começou a cooperar com os talibãs. Em outubro de
2021, o vice-primeiro-ministro do Usbequistão reuniu-se com delegados dos talibãs na
cidade fronteiriça usbeque de Termez para debater questões comerciais e a interação
a nível económico, garantir a segurança das fronteiras e a cooperação nos domínios
da energia, dos transportes e do transporte internacional de mercadorias, bem como
o projeto ferroviário que liga Termez à cidade paquistanesa de Peshawar através das
cidades afegãs de Mazar e Cabul.
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O Parlamento aprovou o Protocolo sobre os produtos têxteis UE-Usbequistão em
dezembro de 2016, depois do empenho efetivamente demonstrado por este país, em
estreita cooperação com a Organização Internacional do Trabalho, na erradicação do
recurso ao trabalho infantil durante a colheita anual de algodão. Em março de 2019,
emitiu recomendações para a negociação do APC reforçado.
Em dezembro de 2019, o Parlamento foi pela primeira vez convidado a observar
as eleições legislativas no Usbequistão, embora a supervisão destas eleições tenha
estado exclusivamente a cargo da OSCE/ODIHR. O Parlamento recusou-se a observar
o processo eleitoral, alegando que as eleições não eram livres nem justas, apontando
para o facto de os deputados ao Parlamento usbeque provirem apenas de partidos
pró-regime.
Não obstante, o Parlamento aceitou o convite para acompanhar as eleições
presidenciais de 24 de outubro de 2021, apesar de os cinco candidatos
aceites e registados pela comissão central de eleições serem alegadamente pró-
governamentais e de ter sido negado o registo a dois candidatos credíveis da oposição,
membros do Partido Democrático Liberal e do Partido Social-Democrata da Verdade
e do Progresso.
As relações entre o Usbequistão e a Rússia foram reforçadas sob a presidência de
Mirziyoyev. Os dois países assinaram um acordo sobre o alargamento da colaboração
técnico-militar com o compromisso de organizar conjuntamente concursos para
bens militares, equipamento militar, investigação e assistência e de renovar armas
obsoletas. A Rússia é um dos maiores parceiros comerciais do Usbequistão e os
investidores russos estão particularmente interessados no setor do petróleo e do
gás usbeque. A Gazprom, da Rússia, coopera com o produtor de hidrocarbonetos
Uzbekneftegaz na produção de gás nos campos de gás usbeques e também compra
gás usbeque. Em 15 de setembro de 2022, o Usbequistão acolheu a reunião bilateral
entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o Presidente russo, Vladimir Putin, em
Samarcanda.
D. Turquemenistão
O Turquemenistão continua a ser um país repressivo sob o regime autoritário do
Presidente Berdymukhamedov. Os recentes desenvolvimentos demonstram que não
se registaram progressos em termos de desenvolvimento democrático e que a situação
em matéria de direitos humanos não melhorou. Em 2021, o Turquemenistão introduziu
algumas reformas constitucionais, nomeadamente a criação de uma câmara alta. No
entanto, o papel desempenhado pelo Parlamento do Turquemenistão continua a ser
extremamente restrito.
As relações formais entre a UE e o Turquemenistão tiveram início em 1997 e as duas
partes assinaram um APC em 1998. Embora, em 2004, já todos os Estados-Membros
da UE e o Turquemenistão tivessem ratificado o APC, a ratificação pelo Parlamento
Europeu continua pendente, sendo este o último requisito necessário à celebração do
acordo. O Parlamento tem repetidamente recusado dar a sua aprovação à ratificação
do APC UE-Turquemenistão devido à sua profunda preocupação com os parâmetros
de referência a curto prazo que medem os progressos do Turquemenistão em
matéria de direitos humanos e liberdades fundamentais. Por conseguinte, as relações
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bilaterais UE-Turquemenistão são atualmente regidas pelo Acordo de Comércio
Provisório de 2010.
Para além dos quadros regionais UE-Ásia Central, a UE e o Turquemenistão mantêm
diálogos bilaterais anuais: o diálogo UE-Turquemenistão sobre os direitos humanos e o
Comité Misto UE-Turquemenistão. O 20.º Comité Misto reuniu-se em outubro de 2021
para reforçar a parceria e a cooperação, em especial no âmbito do desenvolvimento
económico, comércio e investimento, bem como para desenvolver projetos conjuntos
nos domínios do ambiente, da agricultura, da educação e da proteção da saúde.
A UE reafirmou que o Estado de direito e o respeito pelos direitos humanos são aspetos
essenciais das relações UE-Turquemenistão.
O 13.º diálogo anual UE-Turquemenistão sobre os direitos humanos teve lugar em
6 de julho de 2021. Os debates centraram-se no cumprimento, pelo Turquemenistão,
das suas obrigações jurídicas internacionais, em especial no que diz respeito aos
direitos humanos, às questões socioeconómicas e à cooperação em plataformas
multilaterais. O Parlamento tem reiteradamente manifestado a sua preocupação com
o balanço negativo do Turquemenistão em matéria de direitos humanos, razão pela
qual tem, até à data, impedido a entrada em vigor do APC. Em março de 2019, o
Parlamento formulou recomendações às quais deverá ser dado seguimento antes de o
Parlamento ponderar a possibilidade de dar a sua aprovação. O Parlamento nunca foi
convidado a observar eleições no Turquemenistão. A sexta reunião interparlamentar
UE-Turquemenistão deverá ter lugar em dezembro de 2022.
Com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os países da UE
estão a tentar aumentar a aquisição de gás do Turquemenistão para garantir a
sua segurança energética. Consequentemente, o Turquemenistão e a UE estão
atualmente a trabalhar num acordo sobre o gás, uma vez que o Turquemenistão
pretende diversificar as suas exportações de energia, ao passo que a UE pretende
diversificar as suas importações de energia. Em novembro de 2014, o Turquemenistão
assinou um acordo-quadro com a Turquia para fornecer o seu gás através do gasoduto
transanatoliano, que recebe agora gás do campo Shah Deniz do Azerbaijão, situado
no Mar Cáspio. Em 2021, a Trans Caspian Resources apresentou o seu projeto
de interligação transcaspiana através de um gasoduto de menores dimensões (em
comparação com o gasoduto transcaspiano) do Turquemenistão ao Azerbaijão. Uma
vez concluída, esta interligação transportará entre 10 e 12 mil milhões de metros
cúbicos de gás natural por ano.
E. Tajiquistão
O compromisso da UE com o Tajiquistão evoluiu significativamente desde a
independência do país em relação à URSS em 1992. O atual quadro jurídico para
as relações UE-Tajiquistão é o APC, que foi assinado em outubro de 2004 e entrou
em vigor em janeiro de 2010. Em 2009, o Parlamento aprovou a celebração do APC,
embora tenha apelado à introdução de melhorias em matéria de direitos humanos,
corrupção, saúde e educação. O APC contribuiu para o reforço da cooperação bilateral
e aumentou a visibilidade da UE no Tajiquistão, estabelecendo uma plataforma para
o diálogo político e visando promover as relações comerciais e económicas bilaterais.
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Inclui igualmente artigos sobre a cooperação em matéria de migração e sobre a luta
contra o branqueamento de capitais, a droga e o terrorismo.
O Tajiquistão é um importante parceiro da UE que enfrenta atualmente vários desafios,
como o impacto das sanções internacionais e o regresso de muitos migrantes tajiques
da Rússia na sequência da invasão russa da Ucrânia, a situação crítica em matéria de
direitos humanos e um forte interesse em aderir ao regime de comércio preferencial
SPG+. Na sequência da tomada do poder pelos talibãs no Afeganistão, o Tajiquistão
tem vindo a acolher milhares de refugiados afegãos. O país está empenhado em lutar
contra a propagação do extremismo e do radicalismo na Ásia Central.
Na nona reunião do Conselho de Cooperação UE-Tajiquistão, realizada em fevereiro
de 2021 no âmbito do APC UE-Tajiquistão, foram abordadas formas de melhorar as
relações. Desde então, foram iniciados contactos para lançar as negociações de um
APC reforçado, seguindo o exemplo de outros países da Ásia Central. A par dos
debates sobre o impacto da COVID-19, a UE incentivou o Tajiquistão a melhorar
o seu desempenho em matéria de liberdades fundamentais e de respeito pelos
direitos humanos. O 12.º diálogo sobre direitos humanos teve lugar em novembro de
2020, tendo sido manifestadas preocupações relativamente às violações dos direitos
humanos.
Em março de 2020, realizaram-se eleições legislativas no Tajiquistão. O Partido
Democrático Popular no poder ganhou por esmagadora maioria. As eleições
presidenciais realizaram-se em outubro de 2021, durante a pandemia de COVID-19.
Como se esperava, Emomali Rakhmonov (Rahmon) ganhou facilmente as eleições, o
que lhe garantiu mais sete anos como presidente.
Em junho de 2016, o Parlamento Europeu adotou uma resolução muito crítica sobre a
situação dos prisioneiros de consciência no Tajiquistão, manifestando a sua profunda
preocupação com a deterioração dos direitos humanos, o aumento do número de
detenções e encarcerações de ativistas dos direitos humanos, opositores políticos e
seus familiares e as graves restrições impostas aos meios de comunicação social
independentes.
O Parlamento manifestou repetidamente a sua preocupação com os confrontos na
fronteira com o Quirguizistão e congratulou-se com o acordo de cessar-fogo celebrado
em abril de 2021. Em setembro de 2022, porém, a violência aumentou entre guardas de
fronteira em vários pontos fronteiriços. Esta escalada é prejudicial para a estabilidade
regional.
F. Mongólia
Embora não esteja abrangida pela estratégia da UE para a Ásia Central, a Mongólia
pertence a esta região de acordo com a classificação estabelecida pelo Parlamento
no quadro das suas delegações permanentes. A Mongólia partilha muitos aspetos
culturais, históricos e económicos com as antigas Repúblicas da URSS situadas na
Ásia Central. Nas últimas três décadas, a Mongólia tem-se destacado como um «oásis
de democracia», registando um sólido crescimento económico, embora a evolução
ocorrida ao longo de 2019 tenha suscitado preocupações quanto a uma erosão
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democrática. Em 2017, o Parlamento Europeu deu a sua aprovação ao APC UE-
Mongólia.
Em plena pandemia de COVID-19, a Mongólia ainda realizou as suas eleições
legislativas regulares e assistiu à eleição de Ukhnaa Khürelsükh para o cargo de
presidente. Uma vez que a nova Constituição exige que o Presidente não esteja
filiado num partido político, Ukhnaa Khürelsükh foi substituído, em junho de 2021,
como líder do Partido Popular da Mongólia pelo atual Primeiro-Ministro, Luvsannamsrai
Oyun-Erdene. Atualmente, a política mongol é dominada pela consolidação do
Partido Popular da Mongólia, que detém uma esmagadora maioria no Parlamento da
Mongólia, bem como o controlo presidencial.
A reunião anual do Comité Misto UE-Mongólia realizou-se em junho de 2022
para reafirmar a parceria baseada em valores comuns, como a democracia, os
direitos humanos, o Estado de direito e o respeito pelos princípios da Carta das
Nações Unidas. A Mongólia e a UE chegaram a acordo quanto à necessidade
de combater as alterações climáticas e proteger o ambiente, apoiando plenamente
a aplicação do Acordo de Paris. A UE felicitou a Mongólia por estar entre os
cinco países prioritários com os quais a UE está atualmente a estabelecer uma
parceria florestal, uma vez que a Mongólia e a UE têm um interesse comum em
promover um desenvolvimento ecológico sustentável, que é um objetivo fundamental
do programa indicativo plurianual 2021-2027. O Grupo de Trabalho UE-Mongólia
sobre a Cooperação para o Desenvolvimento já se havia reunido previamente, em
março de 2022, para debater as prioridades de desenvolvimento e investimento,
bem como o programa indicativo plurianual 2021-2027. O Subcomité UE-Mongólia
sobre comércio e investimento reuniu-se também em março de 2022 para identificar
potenciais domínios de cooperação, dar início a negociações para um acordo sobre a
proteção das indicações geográficas e debater as oportunidades existentes no domínio
das energias renováveis e da geologia.
As declarações do Parlamento referentes à Mongólia têm incidido maioritariamente em
questões económicas, mas também nas necessidades que este país enfrenta a nível
humanitário e de desenvolvimento, associadas às condições climatéricas extremas.
Uma delegação do Parlamento observou as eleições presidenciais na Mongólia em
2016, tendo assinalado o facto de o país estar a criar uma sólida democracia. No
entanto, o Parlamento não observou as eleições legislativas de junho de 2020 devido
à pandemia de COVID-19, nem as eleições presidenciais de junho de 2021.
A última reunião interparlamentar UE-Mongólia realizou-se em junho de 2022, em
Bruxelas.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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