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SREDNJA AZIJA

EU se zaveda strateške pomembnosti Srednje Azije, saj ta regija povezuje zelo veliko
azijsko celino z Evropo. Leta 2019 je EU svojo strategijo za Srednjo Azijo posodobila
s poudarkom na odpornosti (na področjih, kot so človekove pravice, varnost meja in
okolje), blaginji (z močnim poudarkom na povezljivosti) in regionalnem sodelovanju.
Parlament poudarja pomen človekovih pravic, dobrega upravljanja in socialnega
razvoja v regiji ter vlogo parlamentarne diplomacije. Odločno podpira demokracijo in
pravno državo z dejanskimi pobudami, kot je demokratizacija v Srednji Aziji. Potem
ko so talibani avgusta 2021 v Afganistanu prevzeli oblast, je Srednja Azija postala
ključna za varnost in stabilnost. Tadžikistan je glede sodelovanja s talibani izrazil
zadržke, Turkmenistan in Uzbekistan pa sta začela pred kratkim sodelovati z njimi.
Nemiri januarja 2022 v Kazahstanu (ki so se končali po tem, ko je Organizacija
pogodbe o kolektivni varnosti tja napotila vojake pod ruskim vodstvom) ter aktualni
spopadi med Tadžikistanom in Kirgizistanom kažejo na tveganje nestabilnosti v regiji
pod ruskim vplivom. Zaradi ruske invazije na Ukrajino in povečevanja števila vojakov
na fronti se ta vpliv v Srednji Aziji zmanjšuje. Kljub temu ostaja Rusija ključni element
za varnost v regiji, saj ima objekte v treh od petih srednjeazijskih držav, nadzoruje
dve tretjini uvoza orožja in podpira vlade te regije.

PRAVNA PODLAGA

— Naslov V Pogodbe o Evropski uniji (PEU): „zunanje delovanje“,

— člena 206 in 207 (trgovina) ter členi 216 do 219 (mednarodni sporazumi) Pogodbe
o delovanju Evropske unije (PDEU),

— sporazumi o partnerstvu in sodelovanju, ki pokrivajo dvostranske odnose, z izjemo
Turkmenistana, za katerega velja začasni trgovinski sporazum. Novi okrepljeni
sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Kazahstanom je v celoti začel veljati
1. marca 2020. Okrepljeni sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Kirgizistanom
je bil parafiran julija 2019, pogajanja z Uzbekistanom pa še potekajo. Tudi
Tadžikistan je izrazil interes za sklenitev okrepljenega sporazuma o partnerstvu in
sodelovanju.

SREDNJEAZIJSKE DRŽAVE TER ODNOSI MED EU IN SREDNJO
AZIJO

Odnosi med srednjeazijskimi državami so bili zaradi sporov glede meje in virov dolga
leta na splošno precej slabi. Kljub temu so se leta 2016 po spremembi vodstva
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v Uzbekistanu razmere hitro spremenile, s čimer so se odprle nove možnosti za
regionalno sodelovanje. Marca 2018 je bilo v Astani prvo srečanje na vrhu med voditelji
Srednje Azije na temo regionalnega sodelovanja od devetdesetih let 20. stoletja, drugo
pa je potekalo novembra 2019 v Taškentu. V ospredju so obnovljivi viri energije, saj
predstavljajo ogromen potencial za regionalno sodelovanje in naložbe. Regionalno
gospodarstvo se je v letu 2020 zaradi pandemije covida-19 močno skrčilo, nato pa se
je leta 2021 povečalo za 3,9 %, sedanji obeti pa so zaradi ruskega napada na Ukrajino,
svetovne inflacije in zvišanja cen primarnih surovin negotovi.
Vse države Srednje Azije imajo večplastno zunanjo politiko, s katero skušajo najti
ravnotežje v odnosih zlasti z Rusijo, Kitajsko, EU in ZDA. Prav tako so pomembni
odnosi s Turčijo in Iranom. Kljub temu je Turkmenistan večinoma zaprt za zunanji
svet, njegov status trajne nevtralnosti pa je priznal celo OZN. Omeniti je treba
trgovino EU s Kazahstanom, zlasti na področju mineralnih virov, v porastu pa je
tudi z Uzbekistanom, zlasti po sprejetju protokola o trgovini s tekstilom med EU in
Uzbekistanom, ki ga je Parlament odobril leta 2016. Poleg tega je EU pozdravila pristop
Kirgizistana, Tadžikistana in Kazahstana k Svetovni trgovinski organizaciji (STO).
Kazahstan in Kirgizistan sta članici Evrazijske gospodarske unije.
Parlament je leta 2016 podprl strategijo EU za Srednjo Azijo, čeprav se je zavzel za bolj
osredotočen pristop. Strategijo EU za Srednjo Azijo je Svet potrdil junija 2019. Obseg
odnosov EU je odvisen od pripravljenosti posameznih srednjeazijskih držav na izvedbo
reform in krepitev demokracije, človekovih pravic, pravne države in neodvisnosti
sodstva ter na posodobitev in diverzifikacijo gospodarstva, vključno s podpiranjem
zasebnega sektorja, zlasti malih in srednjih podjetij, v prostem tržnem gospodarstvu.
Pomembnost regionalnega pristopa in regionalnega sodelovanja poudarjajo tudi
na ministrskih srečanjih med EU in Srednjo Azijo. Novembra 2021 je potekalo
17. ministrsko srečanje EU-Srednja Azija, na katerem so podprli zeleno in trajnostno
okrevanje po pandemiji covida-19 ter spodbudili sodelovanje pri reševanju nekaterih
izzivov, ki so posledica dogodkov v Afganistanu.
Za dejavnosti Parlamenta v zvezi s Srednjo Azijo so pristojni predvsem Odbor za
zunanje zadeve (AFET), Odbor za mednarodno trgovino (INTA) in Pododbor za varnost
in obrambo (SEDE), Pododbor za človekove pravice (DROI), delegacija za odnose
s Srednjo Azijo (D-CAS), pa tudi odbori za parlamentarno sodelovanje in delegacija
za odnose z Afganistanom. Odbori za parlamentarno sodelovanje se s predstavniki
večine držav Srednje Azije srečujejo vsako leto. Poslanci EP nadzorujejo izvajanje
sporazumov ter se posvečajo vprašanjem s področja človekovih pravic, političnih
razmer, gospodarskega in razvojnega sodelovanja ter volilnih postopkov.
Od leta 2013 med EU in Srednjo Azijo potekajo politični in varnostni dialogi na
visoki ravni, na katerih se razpravlja o političnih zadevah na visoki ravni in varnostnih
vprašanjih, ki zadevajo EU in srednjeazijske države. V sklopu tega dialoga so se začele
tudi razprave o prednostnih nalogah strategije EU za Srednjo Azijo in spodbujanju
povezljivosti med EU in Azijo.
Julija 2019 je začela delovati delegacija v Turkmenistanu, tako da so delegacije EU zdaj
v vseh srednjeazijskih državah. Delegacija EU v Mongoliji je začela delovati leta 2017.
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Leta 2020 je dvostranska blagovna menjava znašala 22,3 milijarde EUR s trgovinskim
presežkom v višini 4,1 milijarde EUR v korist Srednje Azije. Države Srednje
Azije so iz instrumenta za razvojno sodelovanje za obdobje 2014–2020 prejele
1,02 milijarde EUR. V tem znesku so zajeti dvostranska pomoč in regionalni programi
(360 milijonov EUR). Pomoč je bila namenjena za izobraževanje, regionalno varnost,
trajnostno upravljanje naravnih virov in družbeno-gospodarski razvoj. Kazahstan in
Turkmenistan nista več upravičena do dvostranskih delov instrumenta za razvojno
sodelovanje, saj sta dobila status države z višjim srednjim dohodkom, vendar imata
še vedno dostop do regionalnih programov. Evropski instrument za demokracijo
in človekove pravice (EIDHR) se uporablja v vseh srednjeazijskih državah, razen
v Turkmenistanu, kjer je premalo organizacij civilne družbe, so preslabo organizirane
in pod prevelikim nadzorom. Obzorje Evropa je nov ključni program EU za financiranje
raziskav in inovacij. Uporablja se po vsem svetu, njegov proračun v sklopu večletnega
okvirnega programa za obdobje 2021–2027 pa znaša 95,5 milijarde EUR.
EU nadgrajuje starejše sporazume o partnerstvu in sodelovanju s srednjeazijskimi
partnericami.
4. in 5. oktobra 2021 je potekalo deseto zasedanje delovne skupine EU–Srednja Azija
za okolje in podnebne spremembe (WGECC). Oktobra 2021 je v Almatyju (Kazahstan)
na temo „Gradimo boljšo prihodnost: sodelovanje pri trajnostnem okrevanju po
pandemiji covida-19“ potekal forum civilne družbe EU–Srednja Azija.
Potem ko so avgusta 2021 oblast v Afganistanu prevzeli talibani, so tamkajšnje
razmere postale ne le svetovno vprašanje, temveč tudi glavna skrb srednjeazijskih vlad.
Celotna srednjeazijska regija je postala ključno območje za obvladovanje verskega
ekstremizma in terorističnih mrež, skupaj s trgovino s prepovedanimi drogami znotraj
njenih meja. Posamezne srednjeazijske republike (zlasti Tadžikistan) so še vedno
nenaklonjene kakršnemu koli tesnejšemu sodelovanju s talibani, čeprav se zdi, da
so ti hkrati začeli diplomatsko ofenzivo, s katero želijo pomiriti svoje srednjeazijske
sosede. Zaradi humanitarne krize v Afganistanu se v Srednjo Azijo zatekajo številni
afganistanski begunci, ki so tako na podlagi dvostranskih in regionalnih programov
v okviru večletnega okvirnega programa EU za obdobje 2021–2027 potencialni
prejemniki dodatne podpore EU.
A. Kazahstan
Parlament je okrepljeni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in
Kazahstanom odobril leta 2017, poudaril pa je tudi pomembnost načela „več za več“
za spodbujanje političnih in družbeno-gospodarskih reform.
Nekdanji predsednik Nursultan Nazarbajev je po treh desetletjih na oblasti marca 2019
odstopil, vendar je kot vrhovni poveljnik in oče naroda pomemben vpliv in formalna
pooblastila, vključno z vlogo predsednika nacionalnega varnostnega sveta, ohranil
tudi v mandatu novega predsednika Tokajeva. Parlamentarne volitve so v Kazahstanu
potekale januarja 2021, v spodnji dom parlamenta (mažilis) pa so izvolili 107 članov.
Vladajoča stranka Nur-Otan je ohranila večino, medtem ko je opozicijska stranka All-
National Social Democratic Party (OSDP) volitve bojkotirala in trdila, da je politična elita
goljufala.
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Parlament je januarja 2022 sprejel resolucijo o razmerah v Kazahstanu, potem ko
so tam izbruhnili protesti zaradi nepričakovanega zvišanja cen utekočinjenega plina,
ki ga je sprejela kazahstanska vlada. Protesti so se še zaostrili, potem ko je zaradi
izzivanja dobro usposobljenih in organiziranih oboroženih neznancev izbruhnilo nasilje.
Predsednik Tokajev je odredil sprejetje nujnih ukrepov in razglasil izredne razmere.
V odgovor na prošnjo predsednika Tokajeva je Organizacija pogodbe o kolektivni
varnosti (CSTO), vojaško zavezništvo pod vodstvom Rusije, v Kazahstan napotila
vojake („mirovne sile“) iz Rusije, Belorusije, Tadžikistana, Armenije in Kirgizistana.
Predsednik Tokajev je krizo izkoristil, da je okrivil prejšnjo vlado, utrdil svojo moč in
odpravil ureditev dvojne oblasti, ki mu jo je vsilil Nazarbajev. Tokajev je prevzel funkcijo
predsednika varnostnega sveta in imenoval novega predsednika vlade. Pomembni
člani Nazarbajeve družine so izgubili vplivne položaje. Kazahstanski parlament je
septembra 2022 preimenoval prestolnico iz Nur-Sultana v Astano, kar je zadnji v nizu
ukrepov, s katerimi se je država oddaljila od prvega predsednika nekdanje sovjetske
republike Nursultana Nazarbajeva.
Predsednik Tokajev je 11. januarja 2022 napovedal sveženj ključnih reform. Kazahstan
je imel v preteklosti visoko gospodarsko rast in je leta 2006 dosegel status države
z višjim srednjim dohodkom. Ta gospodarski napredek je ogrožen zaradi močnega
vpliva pandemije covida-19 ter vse večje politične in gospodarske odvisnosti od
Kitajske. Kazahstan je aprila 2021 napovedal lastno cepivo proti covidu-19 (QazVac)
in je pripravljen povečati storilnost, da ga bo dovolj za vse državljane. Rast BDP naj bi
se v letu 2022 zaradi ruskega napada na Ukrajino zmanjšala. Leto 2022 bo obeleženo
tudi s 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Kazahstanom in Kitajsko,
čeprav so Kazahi pred kratkim protestirali proti vse večjemu vplivu Kitajske in njeni
gospodarski moči.
Januarja 2021 je Kazahstan po ratifikaciji drugega fakultativnega protokola
k Mednarodnemu paktu OZN o državljanskih in političnih pravicah ukinil smrtno kazen
ter tako postal 88. podpisnik konvencije. Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)
je v izjavi pohvalila ta korak. Leta 2020 se je Kazahstan pridružil Mednarodnemu
paktu OZN o državljanskih in političnih pravicah, večstranski pogodbi, ki je vključena
v Mednarodno listino o človekovih pravicah.
5. junija 2022 je država izvedla ustavni referendum, s katerim je uvedla občutne
spremembe v obstoječem institucionalnem ravnovesju moči, vključno z zmanjšanjem
pristojnosti predsednika in okrepitvijo vloge parlamenta. Uradna volilna udeležba je bila
visoka (68 %), 77,1 % tistih, ki so glasovali, pa je bilo naklonjenih spremembam.
19. Svet za sodelovanje med EU in Kazahstanom je junija 2022 pregledal napredek
pri izvajanju okrepljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in
Kazahstanom. EU je na srečanju pozdravila visoko raven gospodarskih odnosov,
vzpostavljenih med EU in Kazahstanom. EU je največja trgovinska partnerica
Kazahstana in vodilna tuja vlagateljica, Kazahstan pa ostaja glavni trgovinski partner
EU v Srednji Aziji. V letu 2021 je trgovinska bilanca dosegla 12 milijard EUR v korist
Kazahstana. EU je pozdravila tudi uspešno sodelovanje prek poslovne platforme na
visoki ravni med EU in Kazahstanom, ki je bila vzpostavljena leta 2019, še posebej pa je
pohvalila konstruktivni duh Kazahstana pri obravnavanju pomislekov vlagateljev iz EU.
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Parlament volitev v Kazahstanu ne opazuje od leta 2005. Urad za demokratične
institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Organizaciji za varnost in sodelovanje
v Evropi (OVSE) je v Kazahstan napotil opazovalce volitev. Ti so na parlamentarnih
volitvah januarja 2021 odkrili pomanjkljivosti. Ugotovili so, da stranka Nur-Otan nima
prave opozicije in da se na primer ne spoštujejo priporočila OVSE/ODIHR glede
temeljnih svoboščin, nepristranskosti pri organizaciji volitev in meril ustreznosti. ESZD
je ugotovila tudi, da je Kazahstan sicer izvedel pomembne politične reforme, vendar so
bile volitve zamujena priložnost, da bi pokazali njihovo učinkovito izvajanje.
Parlament je v resoluciji z dne 11. februarja 2021 o zaskrbljujočem stanju
človekovih pravic v Kazahstanu pozval k spoštovanju pravnega okvira za izvedbo
volitev. Poudaril je priporočila OVSE o zagotavljanju temeljnih svoboščin, odpravi
samovoljnega pridržanja aktivistov in članov političnih opozicijskih gibanj, spoštovanju
pravic oseb LGBTI ter varnosti Kazahov in drugih etničnih manjšin. Poleg tega je
pozval k morebitnim individualnim sankcijam proti kazahstanskim uradnikom, ki so
neposredno odgovorni za kršitve človekovih pravic.
B. Kirgizistan
Julija 2019 je bil podpisan okrepljeni sporazum o partnerstvu in sodelovanju
s Kirgizistanom. EU je eden glavnih sponzorjev trajnostnega razvoja in reform v tej
državi. Med letoma 2014 in 2020 je dodelila 174 milijonov EUR razvojne pomoči
v obliki nepovratnih sredstev, ki so namenjena trem glavnim sektorjem in podpornim
ukrepom: pravni državi, integriranemu razvoju podeželja in izobraževanju. Poleg tega
prek programa pravne države podpira tudi demokratično tranzicijo in demokratične
volitve, 20 milijonov EUR pa je namenila podpori za stabilizacijo in demokratizacijo.
Večletni okvirni program za obdobje 2021–2027 je odziv na kirgiško nacionalno
razvojno strategijo za leto 2040, ki določa dolgoročni načrt, po katerem bo Kirgizistan
do leta 2040 postal močna, samozadostna in uspešna država.
OVSE/ODIHR redno spremlja parlamentarne in predsedniške volitve. Parlamentarne
volitve v Kirgizistanu, ki so potekale oktobra 2020, so bile pozneje razveljavljene.
Zaradi nepravilnosti in kupovanja glasov so sledili množični protesti. Predsednik
Kirgizistana Sooronbaj Jeenbekov je oktobra 2020 odstopil, januarja 2021 pa so
potekale predsedniške volitve, na katerih je Sadir Japarov prevzel funkcijo šestega
predsednika Kirgizistana. EU je ugotovila nizko volilno udeležbo, neenake konkurenčne
pogoje za kandidate, kršitve v zvezi s postopki kampanj in zlorabo upravnih virov,
kot je poročala OVSE/ODIHR. EU je predsednika tudi pozvala, naj sprejme splošne
zaveze na področju temeljnih svoboščin in človekovih pravic, prav tako pa spoštuje
ustavo in parlamentarne volitve v sodelovanju z OVSE/OIDHR. Parlamentarne volitve
so potekale novembra 2021. Državo je obiskala tudi delegacija Evropskega parlamenta
za odnose s Srednjo Azijo (D-CAS).
Volivci so na referendumu 11. aprila 2021 sprejeli novo ustavo, s katero se bo parlament
zmanjšal za 25 % na 90 sedežev. Z njo je predsednik dobil pooblastilo za imenovanje
sodnikov in vodij organov kazenskega pregona, prav tako pa je bil nadomeščen zakon,
po katerem je imel predsednik zgolj en mandat, z ureditvijo, ki omogoča vnovično
izvolitev. EU je aprila 2021 podala izjavo o ustavni reformi v Kirgizistanu, v kateri je
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izrazila obžalovanje zaradi pomanjkanja vključujočega dialoga s civilno družbo. Vseeno
je poudarila, da si bo še naprej prizadevala za izvajanje programa reform.
Posebni predstavnik EU za Srednjo Azijo Peter Burian se je junija 2021 udeležil
dvostranskih srečanj s predsednikom Žaparovom in drugimi pomembnimi voditelji
v Kirgizistanu, da bi razpravljali o dvostranskem sodelovanju, trenutnem stanju na
področju človekovih pravic in izzivih pri izvajanju strategije EU za Srednjo Azijo.
Na 18. seji Sveta za sodelovanje med EU in Kirgiško republiko je potekala razprava
o krepitvi pravne države, napredku na področju sodstva in volilnih reform, dobrem
upravljanju, sodelovanju s civilno družbo in človekovih pravicah. 6. septembra 2021 je
v Bruslju potekal enajsti dialog o človekovih pravicah med EU in Kirgiško republiko.
EU je izrazila zaskrbljenost nad omejitvami zaradi pandemije covida-19, ki povzročajo
porast nasilja na podlagi spola, omejitve za neodvisne medije in sporne zakonodajne
pobude. Kirgizistan je 5. novembra 2021 v Biškeku gostil prvi gospodarski forum EU-
Srednja Azija.
Parlament je leta 2015 izrazil zaskrbljenost zaradi predlogov zakonov o propagandi
v zvezi z osebami LGBTI v Kirgizistanu. Januarja 2019 je izdal priporočila za
pogajanja o novem dvostranskem sporazumu. Po spopadih na meji med Kirgizistanom
in Tadžikistanom aprila 2021 sta predsednik odbora AFET v Parlamentu David
McAllister in predsednik delegacije CAS Fulvio Martusciello 3. maja 2021 podala izjavo,
v kateri sta pozdravila premirje in obe strani pozvala, naj namesto vojaških spopadov
opravita diplomatske razprave. Premirje ni bilo spoštovano. V konfliktu na meji med
Kirgizistanom in Tadžikistanom je bilo ubitih in ranjenih na stotine ljudi, več tisoč pa je
bilo razseljenih. Konflikt se je septembra 2022 še zaostril.
Parlament je zelo zaskrbljen zaradi človekovih pravic v Kirgizistanu. Preiskava
smrti zagovornika človekovih pravic Azimjona Askarova v priporu je bila julija 2020
zaključena, nato pa ponovno odprta. Za številne tuje aktiviste za človekove pravice in
medijske dopisnike še vedno velja prepoved vstopa v Kirgizistan. Nasilje v družini je
še vedno zelo razširjeno.
C. Uzbekistan
Uzbekistan se je aprila 2021 pridružil režimu EU za trajnostni razvoj in dobro upravljanje
(GSP Plus) in tako postal deveta država upravičenka. S pristopom k tej shemi
Uzbekistan prejema dodatne gospodarske koristi zaradi ukinitve tarif za dve tretjini
proizvodnih linij, ki so zajete v GSP Plus. Instrument bo povečal izvozno zmogljivost in
pomagal pritegniti tuje naložbe. Uzbekistan naj bi v zameno začel izvajati 27 temeljnih
mednarodnih konvencij o dobrem upravljanju, človekovih pravicah in pravicah delavcev
ter varstvu okolja in podnebja.
Parlament je v svojem priporočilu o novem celovitem sporazumu med EU in
Uzbekistanom marca 2019 pozval, naj se mu omogoči ustrezen nadzor nad
pogajalskim procesom.
EU in Uzbekistan sta 6. julija 2022 parafirala novi sporazum o okrepljenem partnerstvu
in sodelovanju, ki bo prinesel nov, sodoben in ambiciozen okvir za okrepitev partnerstva
med EU in Uzbekistanom. Poleg tega sta organizirala 18. letno sejo odbora za
sodelovanje. Pregledala sta razvoj dvostranskih odnosov v preteklem letu in obete
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za prihodnje leto. EU je opozorila na nedavne nasilne dogodke v Karakalpakstanu in
pozvala, naj se čim prej izvede neodvisna preiskava okoliščin, v katerih so potekali
protesti. Poudarila je, kako pomembno je zagovarjati pravico do mirnih demonstracij.
18. letna seja Odbora za sodelovanje je ponudila priložnost za razpravo o trgovinskih
in gospodarskih odnosih, vključno s članstvom Uzbekistana v shemi GSP Plus
EU. Razprava je zajemala tudi tehnično sodelovanje, podporo EU razvojni strategiji
Uzbekistana, sodelovanje v energetskem sektorju s poudarkom na trajnostnosti in
zelenem prehodu, človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti v zvezi z ustavno
reformo in reformo uzbekistanskega kazenskega zakonika, in regionalne razmere
v Srednji Aziji, vključno z razmerami v Afganistanu. Obe strani sta z zanimanjem
pričakovali konferenco o trajnostni povezljivosti med EU in Srednjo Azijo, ki je potekala
novembra 2022 v Samarkandu v Uzbekistanu.
Odkar je uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev leta 2016 nastopil mandat,
potekajo obsežne in hitre demokratične spremembe, med njimi tudi več ambicioznih
reform in notranjih sprememb, kot je izpustitev številnih političnih zapornikov, kar kaže
na to, da se dogodki razvijajo v pravo smer. Temelji za te spremembe so bili določeni
v nacionalni razvojni strategiji Uzbekistana za obdobje 2017–2021.
Šavkat Mirzijojev je februarja 2021 podpisal zakon, s katerim je predsedniške
volitve prestavil na oktober 2021. OVSE/ODIHR je ponovila svoja priporočila v zvezi
s financiranjem političnih strank, hitrejšim štetjem glasov in zmanjšanjem državnih
sredstev za volilne kampanje. Pred volitvami oktobra 2021 so se porodili pomisleki, da
ne bo resnične opozicije. Uzbekistanski organi niso priznali registracije nove stranke
„Haqiqat va Taraqqiyo“ (socialdemokratska stranka Resnica in napredek), ker je bilo
veliko podpisov, ki jih je zbral opozicijski politik Hidirnazar Alakulov, neveljavnih.
Uzbekistansko sodišče je maja 2021 obsodilo blogerja Otabeka Satorija na šest let
zapora zaradi obrekovanja in izsiljevanja. V njegovih videoposnetkih je bilo pogosto
videti nezadovoljstvo nad visokimi vladnimi predstavniki v njegovi provinci Termez in
primere korupcije. Skupine, ki se zavzemajo za človekove pravice in pravice novinarjev,
so obsodbo označile kot poskus vodstva, da bi pred volitvami utišalo medije.
Uzbekistan je začel pred kratkim sodelovati s talibani. Namestnik uzbekistanskega
predsednika vlade se je oktobra 2021 sestal s talibanskimi delegati v uzbekistanskem
mejnem mestu Termez. Razpravljali so o trgovinskih vprašanjih in gospodarskem
sodelovanju ter skrbi za varnost meja in sodelovanje na področju energetike, prevoza
in mednarodnega tovora. Govorili so tudi o železniškem projektu, ki bi Termez prek
afganistanskih mest Mazar in Kabul povezal s pakistanskim Pešavarjem.
Parlament je decembra 2016 odobril protokol o trgovini s tekstilom med EU in
Uzbekistanom, potem ko je ta država v tesnem sodelovanju z Mednarodno organizacijo
dela sprejela dejansko zavezo, da bo odpravila delo otrok med vsakoletnim obiranjem
bombaža. Marca 2019 je izdal priporočila za pogajanja o okrepljenem sporazumu
o partnerstvu in sodelovanju.
Parlament je bil prvič povabljen na opazovanje parlamentarnih volitev v Uzbekistanu
decembra 2019, vendar je takrat volitve spremljal le OVSE/ODIHR. Opazovanje volitev
je Parlament zavrnil z utemeljitvijo, da niso bile ne svobodne ne poštene, in opozoril na
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dejstvo, da uzbekistanski parlament sestavljajo samo poslanci strank, ki so naklonjene
režimu.
Je pa sprejel povabilo za spremljanje predsedniških volitev 24. oktobra 2021, čeprav
naj bi bilo pet kandidatov, ki jih je sprejela in registrirala osrednja volilna komisija,
domnevno provladnih, medtem ko sta bila dva verodostojna opozicijska kandidata
iz liberalnodemokratske stranke ter socialdemokratske stranke Resnica in napredek
zavrnjena.
Odnosi med Uzbekistanom in Rusijo so se pod vodstvom predsednika Mirzijojeva
poglobili. Državi sta podpisali sporazum o razširitvi vojaško-tehničnega sodelovanja
ter se zavezali skupni nabavi vojaškega blaga in vojaške opreme, sodelovanju pri
raziskavah in pomoči ter obnovi zastarelega orožja. Rusija je ena največjih trgovinskih
partneric Uzbekistana, ruske vlagatelje pa še posebej zanima uzbekistanski naftni in
plinski sektor. Ruski Gazprom sodeluje s proizvajalcem ogljikovodikov Uzbekneftegaz
pri proizvodnji plina na uzbekistanskih plinskih poljih, prav tako pa kupuje uzbekistanski
plin. Uzbekistan je 15. septembra 2022 v Samarkandu gostil dvostransko srečanje med
kitajskim predsednikom Ši Džinpingom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.
D. Turkmenistan
Turkmenistan je še vedno represivna država pod avtoritarnim vodstvom predsednika
Gurbangulija Berdimuhamedova. Nedavne spremembe v državi kažejo, da
demokratični razvoj ni napredoval, prav tako pa se niso izboljšale razmere na področju
človekovih pravic. Turkmenistan je leta 2021 uvedel nekatere ustavne reforme, med
njimi ustanovitev zgornjega doma. Vloga turkmenistanskega parlamenta je kljub temu
še vedno zelo omejena.
Uradni odnosi med EU in Turkmenistanom so se začeli leta 1997, obe strani
pa sta leta 1998 podpisali sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Čeprav so od
leta 2004 sporazum o partnerstvu in sodelovanju ratificirale vse države članice EU
in Turkmenistan, ga mora, preden bo dokončno začel veljati, ratificirati še Evropski
parlament. Parlament je večkrat zavrnil odobritev ratifikacije sporazuma o partnerstvu
in sodelovanju med EU in Turkmenistanom, saj je zelo zaskrbljen zaradi kratkoročnih
meril za napredek Turkmenistana na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Zato dvostranske odnose med EU in Turkmenistanom trenutno ureja začasni trgovinski
sporazum iz leta 2010.
EU in Turkmenistan poleg regionalnih okvirov EU-Srednja Azija vzdržujeta tudi
letne dvostranske dialoge: dialog o človekovih pravicah med EU in Turkmenistanom
ter skupni odbor EU-Turkmenistan. 20. zasedanje Skupnega odbora je potekalo
oktobra 2021, njegova naloga pa je bila nadalje poglobiti partnerstvo in sodelovanje,
zlasti na področju gospodarskega razvoja, trgovine in naložb, prav tako pa razviti
projekte na področju okolja, kmetijstva, izobraževanja in varovanja zdravja.
EU je ponovno potrdila, da sta pravna država in spoštovanje človekovih pravic bistvena
vidika odnosov med EU in Turkmenistanom.
6. julija 2021 je potekal trinajsti dialog o človekovih pravicah med EU in
Turkmenistanom. Razprave so se osredotočale na izpolnjevanje mednarodnih
pravnih obveznosti Turkmenistana, zlasti glede spoštovanja človekovih pravic,
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socialno-ekonomskih vprašanj in sodelovanja na večstranskih platformah. Parlament
vztrajno izraža zaskrbljenost nad slabimi razmerami na področju človekovih pravic
v Turkmenistanu, zato še vedno blokira začetek veljavnosti sporazuma o partnerstvu
in sodelovanju. Marca 2019 je izdal priporočila, ki jih je treba obravnavati, preden
bi se odločil za odobritev. Parlament še nikoli ni bil povabljen k opazovanju volitev
v Turkmenistanu. Šesto medparlamentarno srečanje med EU in Turkmenistanom bo
decembra 2022.
Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 države EU skušajo povečati
dobavo plina iz Turkmenistana, da bi zagotovile svojo energetsko varnost.
Turkmenistan in EU zato trenutno pripravljata sporazum o plinu, saj želi Turkmenistan
diverzificirati svoj izvoz, EU pa svoj uvoz energije. Turkmenistan je novembra 2014
s Turčijo podpisal okvirni sporazum o dobavi plina prek transanatolijskega plinovoda,
prek katerega se trenutno pretaka plin iz azerbajdžanskega polja Šah Deniz
v Kaspijskem morju. Leta 2021 je družba Trans Caspian Resources predstavila
svoj projekt transkaspijskega povezovalnega plinovoda od Turkmenistana do
Azerbajdžana, ki pa je v primerjavi s transkaspijskim manjši. Ko bo dokončan, bo letno
dobavil med 10 in 12 milijardami kubičnih metrov zemeljskega plina.
E. Tadžikistan
Sodelovanje EU s Tadžikistanom se je, odkar je država leta 1992 pridobila neodvisnost
od ZSSR, precej razvilo. Sedanji pravni okvir za odnose med EU in Tadžikistanom
je sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki je bil podpisan oktobra 2004 in je začel
veljati januarja 2010. Leta 2009 je Parlament odobril sklenitev sporazuma o partnerstvu
in sodelovanju, vendar je pozval k izboljšanju razmer na področju človekovih pravic,
korupcije, zdravja in izobraževanja. Sporazum je prispeval k okrepitvi dvostranskega
sodelovanja in povečal prepoznavnost EU v Tadžikistanu, prav tako pa je vzpostavil
platformo za politični dialog in spodbujanje dvostranskih trgovinskih in gospodarskih
odnosov. Vključuje tudi člene o sodelovanju na področju migracij ter boja proti pranju
denarja, drogam in terorizmu.
Tadžikistan je pomemben partner EU, ki se trenutno sooča s številnimi izzivi, na
primer učinkom mednarodnih sankcij in vračanjem številnih tadžikistanskih migrantov
iz Rusije, potem ko je ta napadla Ukrajino, kritičnimi razmerami na področju človekovih
pravic in močnim interesom za pridružitev trgovinski preferencialni shemi GSP Plus. Po
talibanskem prevzemu oblasti v Afganistanu Tadžikistan gosti na tisoče afganistanskih
beguncev. Država je zavezana boju proti širjenju ekstremizma in radikalizma v Srednji
Aziji.
Na deveti seji Sveta za sodelovanje med EU in Tadžikistanom, ki je potekala
februarja 2021 v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in
Tadžikistanom, so razpravljali o načinih za nadgradnjo odnosov. Ob tej priložnosti
so se začeli stiki za začetek pogajanj o okrepljenem sporazumu o partnerstvu in
sodelovanju po zgledu drugih srednjeazijskih držav. Poleg razprav o posledicah
pandemije covida-19 je EU pozvala Tadžikistan, naj izboljša rezultate na področju
temeljnih svoboščin in spoštovanja človekovih pravic. Novembra 2020 je potekal
12. dialog o človekovih pravicah, med katerim so bili izraženi pomisleki o njihovih
kršitvah.
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Marca 2020 so v Tadžikistanu potekale parlamentarne volitve. Na njih je z veliko večino
slavila vladajoča Ljudska demokratska stranka. Predsedniške volitve so potekale
oktobra 2021 sredi pandemije covida-19. Kot je bilo pričakovati, je na njih prepričljivo
zmagal Emomali Rahmonov in si zagotovil nadaljnjih sedem let na mestu predsednika.
Evropski parlament je junija 2016 sprejel zelo kritično resolucijo o položaju zapornikov
vesti v Tadžikistanu, v kateri je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi poslabšanja stanja
človekovih pravic, povečanega števila pridržanj in aretacij aktivistov za človekove
pravice, političnih nasprotnikov in njihovih družinskih članov ter strogih omejitev za
neodvisne medije.
Parlament je večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi spopadov na meji med Kirgizistanom
in Tadžikistanom ter pozdravil sporazum o premirju, sklenjen aprila 2021. Žal se je
septembra 2022 znova razplamtelo nasilje med mejnimi policisti na različnih mestih
vzdolž meje. Takšno zaostrovanje škoduje regionalni stabilnosti.
F. Mongolija
Čeprav Mongolija ni vključena v strategijo EU za Srednjo Azijo, jo Parlament v okviru
svojih stalnih delegacij uvršča k tej regiji. Mongolija si z nekdanjimi republikami
Zveze sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) Srednje Azije deli številne kulturne,
zgodovinske in gospodarske vidike. V zadnjih treh desetletjih je Mongolija izstopala kot
oaza demokracije s trdno gospodarsko rastjo, čeprav so se demokratična tla zaradi
dogajanja v letu 2019 nekoliko zamajala. Parlament je sporazum o partnerstvu in
sodelovanju med EU in Mongolijo odobril leta 2017.
Mongolija je kljub temu, da je bila pandemija covida-19 v polnem razmahu, izvedla
redne parlamentarne volitve, na katerih je zmagal Ukhnaa Khürelsükh. Ker nova,
spremenjena ustava določa, da predsednik ne sme biti povezan z nobeno politično
stranko, je novoizvoljenega predsednika junija 2021 na mestu voditelja Mongolske
ljudske stranke (MPP) nasledil sedanji predsednik mongolske vlade Luvsannamsrai
Oyun-Erdene. V mongolski politiki je trenutno prevladujoča tema konsolidacija stranke
MPP, ki v mongolskem parlamentu vlada z močno večino in ima tudi predsedniški
nadzor.
Junija 2022 je potekalo letno srečanje skupnega odbora med EU in Mongolijo.
Na njem so ponovno potrdili partnerstvo, ki temelji na skupnih vrednotah, kot so
demokracija, človekove pravice, pravna država in spoštovanje načel Ustanovne listine
ZN. Mongolija in EU sta se strinjali, da se je treba boriti proti podnebnim spremembam
in varovati okolje, pri čemer sta v celoti podprli izvajanje Pariškega sporazuma.
EU je čestitala Mongoliji, da je med petimi prednostnimi državami, s katerimi EU
trenutno vzpostavlja partnerstvo za gozdove, saj imata Mongolija in EU skupni
interes za spodbujanje trajnostnega zelenega razvoja, ki je ključni cilj večletnega
okvirnega programa za obdobje 2021–2027. Delovna skupina EU–Mongolija za
razvojno sodelovanje se je pred tem sestala marca 2022 ter razpravljala o razvojnih
in naložbenih prednostnih nalogah ter večletnem okvirnem programu za obdobje
2021–2027. Pododbor EU–Mongolija za trgovino in naložbe je marca 2022 opredelil
morebitna področja sodelovanja, naznanil začetek pogajanj o sporazumu o zaščiti
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geografskih označb in spomnil na priložnosti na področju energije iz obnovljivih virov
in geologije.
Izjave Parlamenta o Mongoliji se večinoma nanašajo na gospodarska vprašanja, pa
tudi na razvoj države in humanitarne potrebe, ki so povezane s skrajnimi vremenskimi
razmerami. Delegacija Parlamenta je leta 2017 spremljala predsedniške, leta 2016
pa parlamentarne volitve v Mongoliji in ugotovila, da se v državi razvija trdna
demokracija. Parlament pa zaradi pandemije covida-19 ni opazoval parlamentarnih
volitev junija 2020 niti predsedniških volitev junija 2021.
15. medparlamentarno srečanje EU in Mongolije je potekalo junija 2022 v Bruslju.

Jorge Soutullo / Niccolò Rinaldi
10/2022
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