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STREDNÁ ÁZIA

EÚ uznáva strategický význam Strednej Ázie, ktorá spája obrovský ázijský kontinent
s Európou. V roku 2019 EÚ aktualizovala svoju stratégiu pre Strednú Áziu
s cieľom zamerať sa na odolnosť (zahŕňajúcu oblasti ako ľudské práva, bezpečnosť
hraníc a životné prostredie), prosperitu (so silným dôrazom na prepojenosť)
a regionálnu spoluprácu. Parlament zdôrazňuje význam ľudských práv, dobrej
správy vecí verejných a sociálneho rozvoja, ako aj úlohu parlamentnej diplomacie.
Parlament dôrazne podporuje demokraciu a právny štát konkrétnymi iniciatívami,
ako je demokratizácia v Strednej Ázii. Prevzatie moci v Afganistane Talibanom
v auguste 2021 poukázalo na kľúčovú úlohu Strednej Ázie pre bezpečnosť
a stabilitu. Hoci Tadžikistan vyjadril výhrady, Turkménsko a Uzbekistan nedávno
začali s Talibanom spolupracovať. Nepokoje v Kazachstane v januári 2022 (ktoré sa
skončili po tom, ako Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti vyslala vojenské
jednotky pod vedením Ruska) a súčasné potýčky medzi Tadžikistanom a Kirgizskom
poukazujú na riziko nestability v regióne pod vplyvom Ruska. Po ruskej invázii na
Ukrajinu a koncentrácii vojsk na fronte sa vplyv Moskvy v Strednej Ázii oslabuje.
Rusko však zostáva kľúčovým poskytovateľom bezpečnosti v regióne, keďže má
zariadenia v troch z piatich stredoázijských krajín, kontroluje dve tretiny dovozu
zbraní a podporuje vlády v regióne.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Hlava V Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ): vonkajšia činnosť.

— Články 206 – 207 (obchod) a 216 – 219 (medzinárodné dohody) Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Dohody o partnerstve a spolupráci (DPS) týkajúce sa dvojstranných vzťahov,
s výnimkou Turkménska, v prípade ktorého bola uzatvorená dočasná dohoda
o obchode. Nová posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci (posilnená DPS)
s Kazachstanom nadobudla plnú platnosť 1. marca 2020. V júli 2019 bola
parafovaná posilnená DPS s Kirgizskom a prebiehajú rokovania s Uzbekistanom.
Tadžikistan takisto prejavil záujem o posilnenú DPS.

KRAJINY STREDNEJ ÁZIE A VZŤAHY MEDZI EÚ A STREDNOU ÁZIOU

Vzájomné vzťahy medzi stredoázijskými krajinami boli po celé roky vo všeobecnosti zlé
z dôvodu sporov o hranice a zdroje. Situácia sa však po zmene vedenia v Uzbekistane
v roku 2016 rýchlo zmenila, čím sa otvorili nové možnosti regionálnej spolupráce.
V marci 2018 sa v Astane uskutočnil prvý samit vedúcich predstaviteľov stredoázijských
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krajín o regionálnej spolupráci od deväťdesiatych rokov 20. storočia. Druhý samit
sa uskutočnil v novembri 2019 v Taškente. Pozornosť sa venuje obnoviteľným
zdrojom energie aj vzhľadom na obrovský potenciál regionálnej spolupráce a investícií.
Regionálne hospodárstvo v roku 2020 zaznamenalo výrazný pokles v dôsledku
pandémie COVID-19, potom v roku 2021 expandovalo s rastom 3,9 % a súčasný
výhľad je neistý v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, globálnej inflácie a rastu cien
komodít.
Zahraničná politika všetkých stredoázijských krajín je zameraná mnohostranne
a usiluje sa udržať rovnováhu najmä vo vzťahoch s Ruskom, Čínou, EÚ a USA.
Dôležité sú aj vzťahy s Tureckom a Iránom. Turkménsko je z veľkej časti zatvorené pre
vonkajší svet a jeho štatút „trvalej neutrality“ uznáva dokonca aj OSN. Za zmienku stojí
obchod EÚ s Kazachstanom, najmä v oblasti nerastných surovín, ako aj rastúci obchod
s Uzbekistanom, v neposlednom rade v dôsledku prijatia protokolu EÚ – Uzbekistan
o textile, s ktorým Parlament vyjadril súhlas v decembri 2016. EÚ tiež uvítala členstvo
Kirgizska, Tadžikistanu a Kazachstanu vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).
Kazachstan a Kirgizsko sú členmi Eurázijskej hospodárskej únie.
V roku 2016 Parlament podporil stratégiu EÚ pre Strednú Áziu, ale požadoval, aby bola
cielenejšia. Stratégiu EÚ pre Strednú Áziu schválila Rada v júni 2019. Rozsah vzťahov
EÚ súvisí s pripravenosťou jednotlivých stredoázijských krajín uskutočňovať reformy
a posilňovať demokraciu, ľudské práva, právny štát a nezávislosť súdnictva, ako aj
modernizovať a diverzifikovať hospodárstvo, a to aj podporou súkromného sektora,
najmä malých a stredných podnikov, v rámci slobodného trhového hospodárstva.
Význam regionálneho prístupu a regionálnej spolupráce sa zdôrazňuje aj na
ministerských zasadnutiach EÚ – Stredná Ázia. V novembri 2021 sa uskutočnilo
17. ministerské zasadnutie EÚ – Stredná Ázia na podporu zelenej a udržateľnej
obnovy po pandémii COVID-19 a na podporu spolupráce pri riešení niektorých výziev
vyplývajúcich z vývoja v Afganistane.
Činnosť Parlamentu týkajúcu sa Strednej Ázie vykonáva najmä Výbor pre zahraničné
veci (AFET), Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) a Podvýbor pre bezpečnosť
a obranu (SEDE), Podvýbor pre ľudské práva (DROI), Delegácia pre vzťahy so
Strednou Áziou (D-CAS), ako aj parlamentné výbory pre spoluprácu (PCC) a Delegácia
pre vzťahy s Afganistanom (D-AF), ako aj ďalšie orgány. Parlamentné výbory pre
spoluprácu s väčšinou stredoázijských krajín zasadajú každý rok. Poslanci EP
dohliadajú na vykonávanie dohôd a sústreďujú sa na problematiku ľudských práv,
politickú situáciu, hospodársku a rozvojovú spoluprácu a volebné procesy.
Od roku 2013 sa pravidelne konajú politické a bezpečnostné dialógy na vysokej úrovni
medzi EÚ a Strednou Áziou o politických a bezpečnostných záležitostiach na vysokej
úrovni, ktoré sa týkajú EÚ a krajín Strednej Ázie. Tieto dialógy vedú k diskusiám
o strategických prioritách EÚ pre Strednú Áziu, ako aj k podpore prepojenosti EÚ
a Ázie.
Delegácie EÚ sa nachádzajú vo všetkých krajinách Strednej Ázie, keďže v júli 2019
začala pôsobiť delegácia EÚ aj v Turkménsku. Delegácia EÚ v Mongolsku sa otvorila
v roku 2017.
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V roku 2020 dosiahol obojstranný obchod s tovarom 22,3 miliardy EUR, pričom
obchodný prebytok predstavoval 4,1 miliardy EUR v prospech Strednej Ázie.
Stredoázijské krajiny dostali na obdobie 2014 – 2020 finančné prostriedky vo
výške 1,02 miliardy EUR z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI), čo zahŕňalo
bilaterálnu pomoc a regionálne programy (360 miliónov EUR). Pomoc sa zameriavala
na vzdelávanie, regionálnu bezpečnosť, udržateľný manažment prírodných zdrojov
a sociálno-ekonomický rozvoj. Kazachstan ani Turkménsko už nemajú nárok
na bilaterálne časti nástroja, pretože získali štatút krajín s vyšším stredným príjmom,
naďalej však majú prístup k regionálnym programom. Európsky nástroj pre demokraciu
a ľudské práva (EIDHR) pôsobí vo všetkých stredoázijských štátoch s výnimkou
Turkménska, kde je len málo organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú príliš slabo
organizované a príliš prísne kontrolované. Horizont Európa je nový kľúčový program
EÚ na financovanie výskumu a inovácií s globálnym rozpočtom 95,5 miliardy EUR
dostupným na obdobie siedmich rokov v rámci viacročného orientačného programu na
roky 2021 – 2027.
EÚ aktualizuje staršie DPS so stredoázijskými partnermi.
V dňoch 4. a 5. októbra 2021 sa uskutočnilo desiate zasadnutie pracovnej skupiny EÚ
– Stredná Ázia pre životné prostredie a zmenu klímy (WGECC). Dňa 6. októbra 2021
sa v meste Almaty v Kazachstane konalo Fórum občianskej spoločnosti EÚ – Stredná
Ázia, ktoré sa nieslo pod heslom Budovanie lepšej budúcnosti: zapojenie sa do
udržateľnej popandemickej obnovy.
Po prevzatí moci Talibanom v auguste 2021 sa situácia v Afganistane stala
nielen celosvetovým problémom, ale aj hlavnou témou stredoázijských vlád. Celý
stredoázijský región sa stal kľúčovou oblasťou z hľadiska obmedzenia náboženského
extrémizmu a teroristických sietí, ako aj obchodovania s drogami v rámci svojich
hraníc. Jednotlivé stredoázijské republiky (najmä Tadžikistan) neprejavujú vôľu
nadviazať s Talibanom zásadnú spoluprácu napriek tomu, že Taliban podľa všetkého
zároveň začal diplomatickú ofenzívu s cieľom upokojiť svojich stredoázijských
susedov. V dôsledku humanitárnej krízy v Afganistane sa stredná Ázia stala cieľom
veľkého počtu afganských utečencov, ktorí sú preto potenciálnymi príjemcami ďalšej
podpory EÚ v rámci bilaterálnych a regionálnych programov ako súčasti viacročného
orientačného programu EÚ na roky 2021 – 2027.
A. Kazachstan
Pokiaľ ide o Kazachstan, Parlament udelil v roku 2017 súhlas s posilnenou DPS, pričom
zdôraznil význam zásady „viac za viac“ v záujme stimulácie politických a sociálno-
ekonomických reforiem.
V marci 2019 po troch desaťročiach pri moci odstúpil bývalý prezident Nursultan
Nazarbajev, ale za vlády nového prezidenta Tokajeva si aj naďalej udržal značný
vplyv a formálne právomoci ako tzv. najvyšší vodca a otec národa, pričom zastával
aj funkciu predsedu Národnej bezpečnostnej rady. V Kazachstane sa v januári 2021
konali parlamentné voľby, v ktorých sa volilo 107 poslancov dolnej komory parlamentu
– Mažilisu. Vládnuca strana Nur-Otan si zachovala svoju väčšinu, zatiaľ čo opozičná
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strana Celonárodná sociálnodemokratická strana (OSDP) bojkotovala voľby a tvrdila,
že politická elita spáchala podvod.
Parlament prijal uznesenie o situácii v Kazachstane v januári 2022 po tom, ako
tam vypukli protesty po neočakávanom prudkom náraste cien skvapalneného plynu,
ktoré stanovila kazašská vláda. Protesty sa vystupňovali po násilných činoch, ktoré
vyprovokovali neznáme, dobre vycvičené a organizované ozbrojené osoby. Prezident
Tokajev nariadil prijať naliehavé opatrenia a vyhlásil výnimočný stav. V reakcii na
žiadosť prezidenta Tokajeva Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB),
vojenská aliancia pod vedením Ruska, súhlasila s vyslaním vojakov („mierových síl“)
do Kazachstanu z Ruska, Bieloruska, Tadžikistanu, Arménska a Kirgizska.
Prezident Tokajev využil krízu na to, aby obvinil predchádzajúcu vládu, upevnil svoju
moc a ukončil dvojvládie, ktoré mu nanútil Nazarbajev. Tokajev sa ujal funkcie predsedu
bezpečnostnej rady a vymenoval nového predsedu vlády. Kľúčoví dôležití členovia
Nazarbajevovej rodiny stratili svoje vplyvné pozície. V septembri 2022 parlament
Kazachstanu premenoval hlavné mesto krajiny z Nur-Sultanu na Astanu, čo je najnovší
krok, ktorým sa krajina dištancuje od prvého prezidenta bývalej sovietskej republiky
Nursultana Nazarbajeva.
Prezident Tokajev 11. januára 2022 oznámil balík zásadných reforiem. Kazachstan
v minulosti zaznamenal vysoký hospodársky rast a v roku 2006 sa stal krajinou
s vyšším stredným príjmom. Tento hospodársky pokrok bol ohrozený silným vplyvom
pandémie COVID-19 a rastúcou politickou a hospodárskou závislosťou krajiny od
Číny. Kazachstan v apríli 2021 ohlásil svoju vlastnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19
s názvom QazVac a chystal sa posilniť jej výrobu, aby ju sprístupnil všetkým
občanom. V roku 2022 sa očakáva pokles rastu HDP v dôsledku ruskej invázie na
Ukrajinu. Rok 2022 bude aj 30. výročím nadviazania diplomatických vzťahov medzi
Kazachstanom a Čínou, hoci Kazachovia pred časom protestovali proti rastúcemu
vplyvu a hospodárskej sile Číny.
V januári 2021 Kazachstan zrušil trest smrti po ratifikácii druhého opčného protokolu
OSN k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, čím sa stal
88. signatárom dohovoru. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) privítala
tento krok vo svojom vyhlásení. Kazachstan sa v roku 2020 pripojil k Medzinárodnému
paktu OSN o občianskych a politických právach, čo je mnohostranná zmluva, ktorá je
súčasťou Medzinárodnej listiny ľudských práv.
V Kazachstane sa 5. júna 2022 konalo ústavné referendum, ktorým sa zaviedli
podstatné zmeny v existujúcej inštitucionálnej rovnováhe moci, a to aj obmedzením
právomocí prezidenta a posilnením úlohy parlamentu. Oficiálna účasť bola vysoká
(68 %) a 77,1 % hlasujúcich hlasovalo za zmeny.
V júni 2022 sa uskutočnilo 19. zasadnutie Rady pre spoluprácu EÚ – Kazachstan,
na ktorom sa preskúmal pokrok dosiahnutý pri vykonávaní posilnenej DPS medzi
EÚ a Kazachstanom. Počas zasadnutia EÚ uvítala pokročilú úroveň hospodárskych
vzťahov, ktoré sa rozvinuli medzi EÚ a Kazachstanom. EÚ je najväčším obchodným
partnerom a zahraničným investorom Kazachstanu a Kazachstan ostáva hlavným
obchodným partnerom EÚ v Strednej Ázii. V roku 2021 dosiahla obchodná bilancia
12 miliárd EUR v prospech Kazachstanu. EÚ tiež uvítala úspešnú spoluprácu v rámci
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obchodnej platformy na vysokej úrovni medzi EÚ a Kazachstanom, ktorá začala svoju
činnosť v roku 2019, a najmä konštruktívny prístup Kazachstanu pri riešení obáv
investorov z EÚ.
Od roku 2005 Parlament nevykonáva pozorovanie volieb v Kazachstane. Úrad pre
demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE/ODIHR) vyslal do Kazachstanu pozorovateľov volieb. OBSE/
ODIHR zistil nedostatky v rámci parlamentných volieb v januári 2021 vrátane
absencie skutočnej opozície k strane Nur-Otan a nedodržiavania odporúčaní OBSE/
ODIHR týkajúcich sa okrem iného základných slobôd, nestrannosti volebnej správy
a oprávnenosti. ESVČ tiež konštatovala, že hoci Kazachstan prešiel dôležitými
politickými reformami, voľby boli premárnenou príležitosťou preukázať ich účinné
vykonávanie.
Parlament vo svojom uznesení z 11. februára 2021 o znepokojivej situácii v oblasti
ľudských práv v Kazachstane vyzval na dodržiavanie právneho rámca pre usporiadanie
volieb. Parlament zdôraznil odporúčania OBSE, ktoré sa týkajú zaručenia základných
slobôd, ukončenia svojvoľného zadržiavania aktivistov za ľudské práva a členov
opozičných politických hnutí, zabezpečenia práv LGBTI osôb a zaistenia bezpečnosti
Kazachov a iných etnických menšín. Okrem toho požadoval prípadné individuálne
sankcie voči úradníkom Kazachstanu, ktorí sú priamo zodpovední za porušovanie
ľudských práv.
B. Kirgizsko
Posilnená DPS s Kirgizskom bola podpísaná v júli 2019. EÚ je jedným z hlavných
podporovateľov udržateľného rozvoja a reforiem v Kirgizsku. Na roky 2014 až
2020 EÚ vyčlenila 174 miliónov EUR na grantovú rozvojovú pomoc zameranú na
tri hlavné sektory a podporné opatrenia: právny štát, integrovaný rozvoj vidieka
a vzdelávanie. Okrem toho EÚ podporuje aj prechod k demokracii a demokratické voľby
prostredníctvom programu na podporu právneho štátu a vyčlenila 20 miliónov EUR
na podporu stabilizácie a demokratizácie. Viacročný orientačný program na roky
2021 – 2027 reaguje na kirgizskú národnú stratégiu rozvoja do roku 2040, v ktorej
sa stanovuje dlhodobý plán, ako sa do roku 2040 stať silnou, sebestačnou
a prosperujúcou krajinou.
OBSE/ODIHR pravidelne pozoruje parlamentné a prezidentské voľby. Posledné
parlamentné voľby v Kirgizsku sa konali v októbri 2020 a po hromadných protestoch
proti nezrovnalostiam a kupovaniu hlasov boli následne vyhlásené za neplatné.
Prezident Kirgizska Sooronbaj Žeenbekov v októbri 2020 odstúpil a v januári 2021
sa v krajine konali prezidentské voľby, po ktorých sa Sadyr Žaparov ujal funkcie
ako šiesty kirgizský prezident. EÚ vzala na vedomie nízku účasť voličov, nedostatok
rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov, porušovanie postupov vedenia
kampane a zneužívanie administratívnych zdrojov, ako uvádza OBSE/ODIHR. EÚ
tiež vyzvala prezidenta, aby sa zaviazal dodržiavať všeobecné povinnosti týkajúce sa
základných slobôd a ľudských práv, a naliehavo ho vyzvala na dodržiavanie ústavy
a rešpektovanie parlamentných volieb v spolupráci s OBSE/OIDHR. V novembri 2021
sa uskutočnili parlamentné voľby. Krajinu navštívila Delegácia Európskeho parlamentu
pre vzťahy so Strednou Áziou (D-CAS).
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V referende, ktoré sa konalo 11. apríla 2021, voliči schválili novú ústavu, ktorou sa
zmenšuje parlament o 25 % na 90 kresiel. Okrem toho sa ním prezidentovi udelila
právomoc menovať sudcov a vedenie orgánov presadzovania práva a nahradil sa
zákon, podľa ktorého mohol byť prezident vo funkcii len jedno funkčné obdobie,
a umožnilo sa znovuzvolenie na druhé funkčné obdobie. EÚ v apríli 2021 vydala
vyhlásenie o ústavnej reforme v Kirgizsku, v ktorom vyjadrila poľutovanie nad
chýbajúcim inkluzívnym dialógom s účasťou občianskej spoločnosti. EÚ však trvala na
tom, že bude naďalej podporovať pokrok v reformnom programe.
V júni 2021 prišiel do Kirgizskej republiky osobitný zástupca EÚ pre Strednú Áziu
Peter Burian, aby usporiadal bilaterálne stretnutia s prezidentom Žaparovom a inými
významnými lídrami s cieľom rokovať o bilaterálnej spolupráci, súčasnom stave, pokiaľ
ide o otázky ľudských práv, a výzvach pri vykonávaní stratégie EÚ pre Strednú Áziu.
Na 18. zasadnutí Rady pre spoluprácu medzi EÚ a Kirgizskou republikou,
ktoré sa konalo 4. júna 2021, sa rokovalo o posilnení právneho štátu, pokroku
v reformách súdnictva a vo volebných reformách, v dobrej správe vecí verejných,
spolupráci s občianskou spoločnosťou a v oblasti ľudských práv. Každoročný
dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kirgizskou republikou mal 6. septembra
2021 v Bruseli už svoje jedenáste pokračovanie. EÚ vyjadrila znepokojenie nad
protipandemickými obmedzeniami, ktoré vedú k nárastu rodovo motivovaného násilia,
obmedzeniam nezávislých médií a ku kontroverzným legislatívnym iniciatívam.
Kirgizsko zorganizovalo 5. novembra 2021 v Biškeku prvé hospodárske fórum EÚ –
Stredná Ázia.
Čo sa týka Kirgizska, Parlament v roku 2015 vyjadril znepokojenie nad návrhom
zákona o „propagande“ týkajúcej sa LGBTI osôb. V januári 2019 vydal odporúčania
k rokovaniam o novej dvojstrannej dohode. Po potýčkach na kirgizsko-tadžickej hranici
v apríli 2021 predseda parlamentného výboru AFET David McAllister a predseda
D-CAS Fulvio Martusciello 3. mája 2021 vydali vyhlásenie, v ktorom privítali
prímerie a vyzvali obe strany, aby namiesto vojenských zrážok viedli diplomatické
rokovania. Prímerie sa nedodržiava a pokračujúci pohraničný konflikt medzi Kirgizskom
a Tadžikistanom si vyžiadal stovky mŕtvych a zranených a tisíce vysídlených osôb.
Konflikt sa v septembri 2022 ešte viac zintenzívnil.
Parlament je hlboko znepokojený situáciou v oblasti ľudských práv v Kirgizsku.
Vyšetrovanie smrti obhajcu ľudských práv Azimjona Askarova vo väzbe v júli 2020
bolo ukončené a následne znovu otvorené. Viacerí zahraniční aktivisti za ľudské práva
a korešpondenti zahraničných médií majú naďalej zákaz vstupu do Kirgizska. Domáce
násilie je naďalej rozšírené.
C. Uzbekistan
Uzbekistan sa stal v poradí deviatou zvýhodnenou krajinou potom, ako sa v apríli 2021
pripojil k opatreniu pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP
+). Pristúpením k tomuto systému získava Uzbekistan ďalšie hospodárske výhody
v dôsledku zrušenia ciel na dve tretiny produktových položiek, na ktoré sa vzťahuje VSP
+. Tento nástroj podporuje vývoz krajiny a dokáže prilákať zahraničné investície. Na
druhej strane sa očakáva, že Uzbekistan bude uplatňovať 27 hlavných medzinárodných
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dohovorov o dobrej správe vecí verejných, ľudských a pracovných právach a ochrane
životného prostredia a klímy.
Parlament vo svojom odporúčaní z marca 2019 k novej komplexnej dohode medzi
EÚ a Uzbekistanom požiadal o umožnenie vykonávania riadnej kontroly rokovacieho
procesu.
EÚ a Uzbekistan 6. júla 2022 parafovali novú posilnenú DPS, ktorá poskytne
nový, moderný a ambiciózny rámec na zintenzívnenie partnerstva medzi EÚ
a Uzbekistanom. Okrem toho sa konalo 18. výročné zasadnutie Výboru pre spoluprácu
medzi EÚ a Uzbekistanom. Obe strany zhodnotili vývoj svojich dvojstranných vzťahov
za uplynulý rok a ich vyhliadky na nadchádzajúci rok. EÚ upozornila na nedávne
násilné udalosti v Karakalpakstáne a vyzvala, aby sa čo najskôr uskutočnilo nezávislé
vyšetrovanie okolností protestov. EÚ zdôraznila dôležitosť ochrany práva na pokojné
demonštrácie.
18. výročné zasadnutie Výboru pre spoluprácu bolo príležitosťou na diskusiu
o obchodných a hospodárskych vzťahoch vrátane členstva Uzbekistanu v systéme
VSP+ EÚ. Diskusia sa týkala aj technickej spolupráce, podpory EÚ pre stratégiu
rozvoja Uzbekistanu, spolupráce v sektore energetiky s dôrazom na udržateľnosť
a zelenú transformáciu, ľudských práv a základných slobôd, najmä pokiaľ ide o ústavnú
reformu a reformu Trestného zákonníka Uzbekistanu, a regionálnej situácie v Strednej
Ázii vrátane situácie v Afganistane. Obe strany sa zamerali na nadchádzajúcu
Konferenciu o udržateľnej prepojenosti EÚ a Strednej Ázie, ktorá sa uskutoční
v novembri 2022 v Samarkande v Uzbekistane.
Od nástupu uzbeckého prezidenta Šavkata Mirzijojeva do funkcie v roku 2016
prebiehajú rozsiahle a rýchle demokratické zmeny vrátane viacerých ambicióznych
reforiem a vnútorných zmien, ako je prepustenie viacerých politických väzňov, ktorými
sa prejavuje určitý pozitívny vývoj. Základy týchto zmien boli položené v národnej
stratégii rozvoja Uzbekistanu na roky 2017 – 2021.
Vo februári 2021 Mirzijojev podpísal zákon o preložení prezidentských volieb na
október 2021. OBSE/ODIHR zopakoval svoje odporúčania týkajúce sa financovania
politických strán, urýchlenia počítania hlasov a zníženia štátnych zdrojov na volebné
kampane. Pred voľbami v októbri 2021 sa vynárali obavy, že nebude kandidovať
žiadna skutočná opozícia. Uzbecké orgány odmietli registráciu novej strany Haqiqat va
Taraqqiyo (Sociálnodemokratická strana Pravda a rozvoj) z dôvodu, že mnohé podpisy,
ktoré zozbieral opozičný politik Chidirnazar Olokulov, boli neplatné.
Uzbecký súd v máji 2021 odsúdil blogera Otabeka Sattoriya na trest odňatia slobody
na šesť rokov na základe obvinení z urážky cti a vydierania. Sattoriyove videá často
kritizovali najvyšších vládnych úradníkov v jeho provincii Termez a poukazovali na
prípady korupcie. Skupiny zasadzujúce sa za práva a novinárov označili rozsudok za
pokus lídrov umlčať pred voľbami tlač.
Uzbekistan nedávno začal spolupracovať s Talibanom. Podpredseda vlády
Uzbekistanu sa v októbri 2021 stretol s delegátmi Talibanu v uzbeckom pohraničnom
meste Termez, aby diskutovali o obchodných otázkach a hospodárskej interakcii,
zaistení bezpečnosti hraníc a spolupráci v oblasti energetiky, dopravy a medzinárodnej
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prepravy, ako aj o železničnom projekte spájajúcom Termez s pakistanským mestom
Pešávar cez afganský Mazar a Kábul.
Parlament schválil protokol o textile dohodnutý medzi EÚ a Uzbekistanom
v decembri 2016, a to po tom, ako sa krajina zaviazala, že v úzkej spolupráci
s Medzinárodnou organizáciou práce skutočne skoncuje s detskou prácou počas
každoročného zberu bavlny. V marci 2019 vydal odporúčania k rokovaniam
o posilnenej DPS.
Parlament bol prvýkrát pozvaný na pozorovanie volieb v Uzbekistane v decembri 2019,
ale tieto voľby monitoroval len OBSE/ODIHR. Parlament odmietol pozorovanie volieb
z dôvodu, že neboli slobodné ani spravodlivé, pričom poukázal na skutočnosť, že
poslanci uzbeckého parlamentu pochádzajú len zo strán podporujúcich režim.
Parlament však prijal pozvanie na monitorovanie prezidentských volieb
24. októbra 2021, hoci piati kandidáti, ktorých prijala a zaregistrovala ústredná volebná
komisia, boli údajne provládni, zatiaľ čo dvom dôveryhodným opozičným kandidátom
z Liberálno-demokratickej strany a Sociálnodemokratickej strany Pravda a rozvoj bola
zamietnutá registrácia.
Vzťahy medzi Uzbekistanom a Ruskom sa za vlády prezidenta Mirzijojeva posilnili.
Obe krajiny podpísali dohodu o rozšírení vojensko-technickej spolupráce, v ktorej
sa zaviazali k spoločnému obstarávaniu vojenského tovaru, vojenského vybavenia,
výskumu a pomoci a k obnove zastaraných zbraní. Rusko je jedným z najväčších
obchodných partnerov Uzbekistanu a ruskí investori sa zaujímajú najmä o uzbecký
ropný a plynárenský sektor. Ruský Gazprom spolupracuje s výrobcom uhľovodíkov
Uzbekneftegaz na ťažbe plynu v uzbeckých ložiskách a tiež nakupuje uzbecký plyn.
V Uzbekistane sa 15. septembra 2022 konalo bilaterálne stretnutie čínskeho prezidenta
Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimíra Putina v Samarkande.
D. Turkménsko
Turkménsko zostáva represívnou krajinou pod autoritárskou vládou prezidenta
Berdymuhamedova. Najnovší vývoj naznačuje, že rozvoj demokracie nenapreduje
a situácia v oblasti ľudských práv sa nezlepšuje. V roku 2021 Turkménsko zaviedlo
niektoré ústavné reformy vrátane vytvorenia hornej snemovne. Úloha turkménskeho
parlamentu je však stále veľmi obmedzená.
Oficiálne vzťahy medzi EÚ a Turkménskom sa nadviazali v roku 1997 a v roku 1998
obe strany podpísali DPS. Hoci od roku 2004 už všetky členské štáty EÚ a Turkménsko
ratifikovali DPS, ratifikácia v Európskom parlamente je poslednou požiadavkou na
jej finalizáciu. Parlament opakovane odmietol udeliť súhlas s ratifikáciou DPS medzi
EÚ a Turkménskom, pretože bol hlboko znepokojený krátkodobými referenčnými
hodnotami pokroku Turkménska v oblasti ľudských práv a základných slobôd.
Dvojstranné vzťahy medzi EÚ a Turkménskom sa preto v súčasnosti riadia dočasnou
dohodou o obchode z roku 2010.
Okrem regionálnych rámcov medzi EÚ a Strednou Áziou vedú EÚ a Turkménsko
každoročne bilaterálne dialógy: dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Turkménskom
a Spoločný výbor EÚ – Turkménsko. V októbri 2021 sa konalo 20. zasadnutie
spoločného výboru s cieľom ďalej rozvíjať partnerstvo a spoluprácu, najmä v oblasti
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hospodárskeho rozvoja, obchodu a investícií, ako aj rozvíjať spoločné projekty v oblasti
životného prostredia, poľnohospodárstva, vzdelávania a ochrany zdravia.
EÚ opätovne potvrdila, že právny štát a dodržiavanie ľudských práv sú základnými
aspektmi vzťahov medzi EÚ a Turkménskom.
Každoročný dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Turkménskom mal 6. júla 2021
v Bruseli už svoje trináste pokračovanie. Diskusie sa sústredili na plnenie
medzinárodných právnych záväzkov Turkménska, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie
ľudských práv, sociálno-ekonomické otázky a spoluprácu na multilaterálnych
platformách. Parlament opakovane vyjadruje znepokojenie nad slabými výsledkami
Turkménska v oblasti ľudských práv, a preto zatiaľ blokuje nadobudnutie platnosti
DPS. V marci 2019 stanovil odporúčania, ktorými sa má krajina zaoberať predtým,
ako Parlament zváži udelenie súhlasu. Parlament nikdy nebol pozvaný na pozorovanie
volieb v Turkménsku. V decembri 2022 sa má uskutočniť šiesta medziparlamentná
schôdza EÚ – Turkménsko.
Po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 sa krajiny EÚ snažia posilniť zdroje
turkménskeho plynu, aby si zabezpečili energetickú bezpečnosť. V dôsledku toho
Turkménsko a EÚ v súčasnosti pracujú na dohode o plyne, keďže Turkménsko chce
diverzifikovať svoj vývoz energie, zatiaľ čo EÚ chce diverzifikovať svoj dovoz energie.
V novembri 2014 podpísalo Turkménsko s Tureckom rámcovú dohodu o dodávkach
plynu prostredníctvom Transanatólskeho plynovodu, do ktorého sa v súčasnosti
dodáva plyn z azerbajdžanského ložiska Šach Deniz v Kaspickom mori. V roku
2021 spoločnosť Trans Caspian Resources predstavila svoj projekt Transkaspického
prepojovacieho vedenia, menšieho plynovodu (v porovnaní s Transkaspickým
plynovodom) z Turkménska do Azerbajdžanu. Po dokončení bude dodávať 10 až
12 miliárd metrov kubických zemného plynu ročne.
E. Tadžikistan
Angažovanosť EÚ v Tadžikistane sa výrazne rozvinula od získania nezávislosti krajiny
od ZSSR v roku 1992. Súčasným právnym rámcom vzťahov medzi EÚ a Tadžikistanom
je DPS, ktorá bola podpísaná v októbri 2004 a nadobudla platnosť v januári 2010.
Parlament udelil súhlas s uzatvorením DPS v roku 2009, požadoval však zlepšenia
v oblasti ľudských práv, korupcie, zdravia a vzdelávania. DPS prispela k posilneniu
bilaterálnej spolupráce a zviditeľnila EÚ v Tadžikistane, pričom vytvorila platformu pre
politický dialóg a zamerala sa na podporu bilaterálnych obchodných a hospodárskych
vzťahov. Obsahuje aj články o spolupráci v oblasti migrácie a boja proti praniu
špinavých peňazí, drogám a terorizmu.
Tadžikistan je dôležitým partnerom EÚ, ktorý v súčasnosti čelí viacerým výzvam, ako
je vplyv medzinárodných sankcií a návrat mnohých tadžických migrantov z Ruska po
jeho invázii na Ukrajinu, kritická situácia v oblasti ľudských práv a veľký záujem o vstup
do systému obchodných preferencií VSP+. Po prevzatí moci Talibanom v Afganistane
prijal Tadžikistan tisíce afganských utečencov. Krajina je odhodlaná bojovať proti
šíreniu extrémizmu a radikalizmu v Strednej Ázii.
Na deviatom zasadnutí Rady pre spoluprácu EÚ – Tadžikistan, ktoré sa konalo vo
februári 2021 v rámci DPS medzi EÚ a Tadžikistanom, sa diskutovalo o spôsoboch
zlepšenia vzťahov. Odvtedy sa začali kontakty s cieľom začať rokovania o posilnenej
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DPS podľa vzoru iných stredoázijských krajín. Popri diskusiách o vplyve pandémie
ochorenia COVID-19 EÚ nabádala Tadžikistan, aby zlepšil svoje výsledky, pokiaľ ide
o základné slobody a dodržiavanie ľudských práv. V novembri 2020 sa uskutočnil
12. dialóg o ľudských právach, na ktorom boli vyjadrené obavy týkajúce sa porušovania
ľudských práv.
V marci 2020 sa v Tadžikistane konali parlamentné voľby. Vládnuca
Ľudovodemokratická strana zvíťazila drvivou väčšinou. Prezidentské voľby sa konali
v októbri 2021 uprostred pandémie COVID-19. Podľa očakávania vo voľbách ľahko
zvíťazil Emomali Rachmonov (Rachmon), čo mu zabezpečilo ďalších sedem rokov vo
funkcii prezidenta.
V júni 2016 prijal Európsky parlament veľmi kritické uznesenie o situácii väzňov
svedomia v Tadžikistane, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad zhoršením situácie
v oblasti ľudských práv, zvýšeným počtom zadržaní a zatknutí aktivistov za ľudské
práva, politických oponentov a ich rodinných príslušníkov a prísnymi obmedzeniami
nezávislých médií.
Parlament opakovane vyjadril znepokojenie nad potýčkami na kirgizsko-tadžickej
hranici a privítal dohodu o prímerí dosiahnutú v apríli 2021. V septembri 2022 však
došlo k nárastu násilia medzi príslušníkmi pohraničnej stráže na rôznych miestach
hranice. Takáto eskalácia je škodlivá pre regionálnu stabilitu.
F. Mongolsko
Hoci sa na Mongolsko nevzťahuje stratégia EÚ pre Strednú Áziu, Parlament ho
klasifikuje ako súčasť regiónu v rámci svojich stálych delegácií. Mongolsko má
s bývalými stredoázijskými republikami ZSSR spoločné mnohé kultúrne, historické
a hospodárske aspekty. Za posledné tri desaťročia sa vyprofilovalo ako „oáza
demokracie“ so stabilným hospodárskym rastom, aj keď vývoj v roku 2019 vyvolal
obavy z oslabovania demokracie. V roku 2017 Parlament udelil súhlas s DPS medzi
EÚ a Mongolskom.
Napriek pandémii COVID-19 sa v Mongolsku konali pravidelné parlamentné voľby aj
voľba prezidenta, ktorým sa stal Ukhnaa Khürelsükh. Keďže v novej, zmenenej ústave
sa vyžaduje, aby prezident nebol členom politickej strany, v júni 2021 ho na pozícii lídra
Mongolskej ľudovej strany (MĽS) nahradil úradujúci mongolský premiér Luvsannamsrai
Oyun-Erdene. V mongolskej politike v súčasnosti rezonuje upevňovanie pozície MĽS,
ktorá má výraznú väčšinu v mongolskom parlamente aj prezidentskú kontrolu.
V júni 2022 sa konalo výročné zasadnutie Spoločného výboru EÚ – Mongolsko, na
ktorom sa potvrdilo partnerstvo založené na spoločných hodnotách, ako je demokracia,
ľudské práva, právny štát a dodržiavanie zásad Charty OSN. Mongolsko a EÚ sa zhodli
na potrebe bojovať proti zmene klímy a chrániť životné prostredie a plne podporujú
vykonávanie Parížskej dohody. EÚ zablahoželala Mongolsku k tomu, že patrí medzi päť
prioritných krajín, s ktorými EÚ v súčasnosti nadväzuje partnerstvo v oblasti lesného
hospodárstva, keďže Mongolsko a EÚ majú spoločný záujem na podpore udržateľného
ekologického rozvoja, ktorý je kľúčovým cieľom viacročného orientačného programu
na roky 2021 – 2027. Predtým sa v marci 2022 stretla pracovná skupina EÚ –
Mongolsko pre rozvojovú spoluprácu, aby prerokovala rozvojové a investičné priority,
ako aj viacročný orientačný program na roky 2021 – 2027. V marci 2022 sa uskutočnilo
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zasadnutie podvýboru EÚ – Mongolsko pre obchod a investície, na ktorom sa
identifikovali potenciálne oblasti spolupráce, začali sa rokovania o dohode o ochrane
zemepisných označení a o možnostiach v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
a geológie.
Vyhlásenia Parlamentu o Mongolsku sa týkajú prevažne hospodárskych otázok, ale
zaoberajú sa aj jeho rozvojovými a humanitárnymi potrebami v súvislosti s extrémnymi
poveternostnými podmienkami. Delegácia Parlamentu pozorovala v Mongolsku
prezidentské voľby v roku 2017 a parlamentné voľby v roku 2016 a konštatovala,
že krajina buduje pevnú demokraciu. Parlament však nepozoroval parlamentné voľby
v júni 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 ani prezidentské voľby v júni 2021.
Posledná medziparlamentná schôdza EÚ – Mongolsko sa konala v júni 2022 v Bruseli.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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