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VZHODNA AZIJA

Indijsko-pacifiška regija se hitro spreminja in postaja ključna geostrateška regija,
saj tam živi več kot 50 % svetovnega prebivalstva. Skozi to regijo potujeta dve
tretjini svetovne trgovine z zabojniki in tamkajšnji plovni koridorji so glavne poti
za trgovino in oskrbo z energijo. EU je septembra 2021 sprejela svojo strategijo
za strategijo EU za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji, da bi povečala svojo
navzočnost v regiji ter vzpostavila partnerstva za krepitev mednarodnega reda, ki
temelji na pravilih, in reševanje svetovnih izzivov. Unija prilagaja svoje sedanje
instrumente v podporo strateški avtonomiji EU. V svojem strateškem kompasu za
varnost in obrambo, ki ga je Svet uradno odobril marca 2022, spodbuja odprto in
na pravilih temelječo regionalno varnostno strukturo, vključno z varnimi pomorskimi
potmi, krepitvijo zmogljivosti in okrepljeno pomorsko prisotnostjo v indijsko-pacifiški
regiji. Na tem območju so pogosto težave z varnostjo zaradi severnokorejskega
jedrskega izziva, pomorskih sporov v Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem morju
ter tajvanskega vprašanja. EU nastopa v vlogi pomembne gospodarske partnerice
v vzhodni Aziji in si prizadeva za spodbujanje pravične trgovine, multilateralizma,
vzpostavljanje institucij, demokracijo, dobro upravljanje in človekove pravice.

To poglavje obravnava območje vzhodne Azije. Glej še poglavji o južni Aziji (5.6.7) in
jugovzhodni Aziji (5.6.9).

PRAVNA PODLAGA

— naslov V (zunanje delovanje EU) Pogodbe o Evropski uniji,

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

— sporazumi o partnerstvu in sodelovanju (dvostranski odnosi).

VZHODNA AZIJA

A. Kitajska
EU in Kitajska sta uradne diplomatske vezi vzpostavili leta 1975. Odnosi so bili
prekinjeni, potem ko so leta 1989 oborožene sile nasilno zatrle proteste na Trgu
nebeškega miru. EU je odnose s Kitajsko znova vzpostavila šele leta 1994, še vedno
pa velja embargo na orožje, ki ga je uvedla leta 1989.
Pod vodstvom predsednika Ši Džinpinga so se politične razmere na Kitajskem od
leta 2012 znatno spremenile. Leta 2018 je bila sprejeta revizija ustave, s katero je
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bilo Ši Džinpingu omogočeno, da ostane za nedoločen čas na položaju generalnega
sekretarja Kitajske komunistične partije, vodje države in vojske. Kitajska zunanja
politika je zavzela bolj agresiven in prisilen pristop, saj ima največ razpoložljivega
aktivnega vojaškega osebja na svetu. Kitajska je bila leta 2021 drugi največji vojaški
porabnik na svetu po Združenih državah, z deležem, ki obsega približno 14 % celotne
svetovne porabe, njen proračun je bil ocenjen na 293 milijard USD. Kitajska je
17. junija 2022 uradno splavila svojo tretjo letalonosilko Fujian (imenovano po provinci,
ki leži nasproti Tajvana) v okviru stalnih prizadevanj za izgradnjo popolnoma sodobne
sile, ki bo do leta 2027 enakovredna tekmica vojski ZDA. Na Kitajskem je v izgradnji tudi
četrta letalonosilka, ki naj bi imela jedrske zmogljivosti. Kitajske pomorske sile gradijo
vojne ladje z večjo hitrostjo kot vse ostale sile skupaj. Kitajska širi in povečuje vojaško
prisotnost v Južnokitajskem morju, Tajvanski ožini in ožini Malacca, ki je bistvenega
pomena za mednarodno trgovino in zlasti za kitajsko trgovino.
Vse večja medsebojna gospodarska in geopolitična odvisnost EU in Kitajske se
odraža v strateškem programu za sodelovanje med EU in Kitajsko do leta 2020,
ki je sodelovanje poglobil in razširil na najrazličnejša področja, kot so zunanja in
varnostna politika, gospodarski razvoj, globalno upravljanje in večstransko sodelovanje
na področjih trgovine in naložb, socialno in okoljsko področje ter druga področja, ki
vključujejo medčloveške stike. Vendar so se dvostranski odnosi med EU in Kitajsko
v letu 2022 poslabšali, zlasti zaradi stališča Kitajske glede ruske agresije v Ukrajini,
njenih povračilnih ukrepov v zvezi s sankcijami EU zaradi vprašanj človekovih pravic
in njenih nedavnih ukrepov gospodarske prisile in agresije v Tajvanski ožini.
Kitajsko stališče glede ruske agresije proti Ukrajini je povzročilo dodatne napetosti
med zahodnimi zavezniki in Kitajsko. Čeprav Kitajska ni odobrila vojne kot take, je
njena „nevtralnost“ glede Rusije postala zgled za druge azijske države. Kitajska se ni
pridružila sankcijam proti Rusiji, kitajsko-rusko vojaško sodelovanje pa se je po ruski
invaziji Ukrajine poglobilo, saj se je Kitajska odločila, da bo tiho podprla Putina. Čeprav
Kitajska in Rusija nimata uradnega vojaškega sporazuma, sta državi povečali prodajo
orožja in okrepili skupne vojaške vaje. Kitajska je septembra 2022 sodelovala na vajah
„Vostok 22“ na vzhodni obali Rusije, v katerih je sodelovalo približno 50000 vojakov,
uporabljenih pa je bilo 5000 kosov vojaške opreme.
NATO je prvič obravnaval Kitajsko kot izziv v svojem 10-letnem strateškem konceptu,
ki je bil sprejet v Madridu junija 2022. V strateškem konceptu se priznava vse večja
grožnja, ki jo predstavlja Kitajska, glede na njen vse večji gospodarski in vojaški vpliv
ter vse večjo vojaško nasilje v indijsko-pacifiški regiji, vključno z uporabo zlonamernih
hibridnih in kibernetskih operacij ter konfliktno retoriko, in ob upoštevanju dejstva, da
širi dezinformacije za spodkopavanje mednarodnega reda, ki temelji na pravilih, tudi
na področju vesolja, kibernetskem in pomorskem področju.
Kitajska krši tajvanske teritorialne vode in zračni prostor (razmere so se zaostrile poleti
leta 2022) ter v Južnokitajskem morju gradi umetno kopno in vojaške objekte. EU
spodbuja globalno upravljanje in večstranski pristop k sodelovanju v zvezi s sporom
o Južnokitajskem morju, ne da bi posegala v ozemeljske zahteve, saj meni, da je
svoboda plovbe in preletov izjemnega pomena. EU spodbuja strani v sporu, naj
z miroljubnimi in sporazumnimi rešitvami spoštujejo mednarodno pravo v skladu
s Konvencijo Organizacije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu
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(UNCLOS). Južnokitajsko morje ima izjemen ekonomski in strateški pomen, saj po
njem pluje približno tretjina svetovnega ladijskega prometa in vsebuje bogate ribolovne
in energetske vire. Kitajska zahteva približno 90 % Južnokitajskega morja v okviru linije
devetih črtic.
Kitajska je gospodarska in celo sistemska tekmica EU, ki z vse večjim političnim vplivom
preoblikuje mednarodne strukture upravljanja. Njena pobuda En pas, ena pot sega
v vse dele sveta in spodbuja globalizacijo s kitajskimi značilnostmi, kot so nepregledna
javna naročila, kitajski delovni standardi in politike glede dolga. Država si prizadeva
postati vodilna v svetu na področju visokotehnoloških panog in digitalnih tehnologij,
tudi umetne inteligence in 5G. Država razvija strategije vplivanja, pri katerih uporablja
kampanje dezinformiranja.
Zadnje srečanje voditeljev EU in Kitajske je potekalo 30. decembra 2020 in je bilo
osredotočeno na sklenitev pogajanj o celovitem sporazumu o naložbah. EU je izrazila
kritično stališče do pogajalskega procesa, obstoječega neravnovesja in premajhne
vzajemnosti na številnih področjih, zlasti v trgovinskih in naložbenih odnosih. Celoviti
sporazum o naložbah mora ratificirati Parlament, ki ga doslej ni odobril zaradi stališča
Kitajske o ruski agresiji v Ukrajini, njenega nasilja nad Tajvanom in sankcij, ki jih je
marca 2021 izrekla proti petim poslancem Evropskega parlamenta in štirim evropskim
subjektom kot povračilni ukrep zaradi sankcij Sveta proti Kitajski v odziv na vsesplošno
samovoljno pridržanje Ujgurov v Xinjiangu.
23. vrh med Evropsko unijo in Kitajsko je potekal aprila 2022. EU in Kitajska sta obsežno
razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino. EU je Kitajsko pozvala, naj skladno s svojo vlogo
stalne članice Varnostnega sveta OZN in svojimi edinstveno tesnimi odnosi z Rusijo
podpre prizadevanja za takojšnjo zaustavitev prelivanja krvi v Ukrajini. Druga točka
razprave je bilo okrevanje po pandemiji covida-19, ki je skupna prednostna naloga.
EU je potrdila svojo zavezanost sodelovanju s Kitajsko in drugimi državami članicami
Svetovne zdravstvene organizacije pri pripravi novega sporazuma o preprečevanju
pandemij ter pripravljenosti in odzivanju nanje. Predmet razprave so bile tudi podnebne
spremembe in gospodarsko sodelovanje. EU je ponovno potrdila svojo zavezanost
politiki „ene Kitajske“, hkrati pa izrazila zaskrbljenost zaradi vse večjih napetosti med
Kitajsko in Tajvanom.
Deveti dialog na visoki ravni na področju gospodarstva in trgovine med EU in Kitajsko
je potekal julija 2022 in je bil osredotočen na svetovne gospodarske izzive, prekinitev
dobavnih verig, ki jih je povzročil covid-19, in posledice ruske invazije Ukrajine, na
primer na področju hrane, energije in finančnih trgov.
EU in Kitajska sta zelo pomembni trgovinski partnerici. Kitajska je bila leta 2021 tretja
najpomembnejša destinacija za izvoz blaga EU (10,2 %) in glavna izvorna država za
uvoz blaga v EU (22,4 %). Uvoz EU iz Kitajske je leta 2019 znašal 363 milijard EUR,
leta 2021 pa 472 milijard EUR. Izvoz EU na Kitajsko je leta 2019 znašal približno
198 milijard EUR, leta 2021 pa 223 milijard EUR. To je približno 1,3 milijarde EUR na
dan uvoza in 600 milijonov EUR na dan izvoza, kar pomeni, da je trgovina med EU in
Kitajsko vsak dan vredna 1,9 milijarde EUR.
Parlament je globoko zaskrbljen zaradi stanja na področju človekovih pravic na
Kitajskem ter je nekajkrat opozoril na kršitve človekovih pravic, in sicer na samovoljna
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pridržanja, delovna taborišča in smrtne kazni. Parlament je sprejel resolucije, v katerih
obsoja kitajsko zatiranje politične opozicije in prodemokratičnih aktivistov v Hongkongu
in izraža zaskrbljenost zaradi zakona o nacionalni varnosti v tej državi ter poziva EU,
naj se zavzame za visoko stopnjo avtonomije Hongkonga.
Parlament je izrazil zaskrbljenost glede položaja Ujgurov v avtonomni ujgurski regiji
Sinkiang in obsodil prisilno delo ter izkoriščanje ujgurskih manjšin. Parlament je sprejel
tudi resolucije o Tibetu, zlasti o položaju verskih in etničnih manjšin.
Najnovejše resolucije Parlamenta o Kitajski so:
— Resolucija z dne 20. maja 2021 o kitajskih povračilnih ukrepih proti subjektom EU,

poslancem Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov;

— Resolucija z dne 16. septembra 2021 o novi strategiji za odnose med EU in
Kitajsko;

— Resolucija z dne 20. januarja 2022 o kršitvah temeljnih svoboščin v Hongkongu;

— Resolucija z dne 5. maja 2022 o poročilih o pridobivanju človeških organov na
Kitajskem;

— Resolucija z dne 9. junija 2022 o stanju človekovih pravic v Xinjiangu in tamkajšnjih
policijskih kartotekah;

— Resolucija z dne 7. julija 2022 o aretaciji kardinala Zena in poverjenikov
humanitarnega sklada 612 za pomoč v Hongkongu.

B. Tajvan
Evropska unija izvaja politiko „ene Kitajske“ in obravnava Tajvan kot ločeno carinsko
ozemlje in ne kot na suvereno državo, ga priznava kot gospodarski in trgovski
subjekt ter podpira njegovo sodelovanje v večstranskih forumih. EU podpira mirno
reševanje sporov med Tajvanom in Kitajsko ter nasprotuje uporabi sile ali grožnji
z njo. EU je s Tajvanom razvila dobro strukturiran dialog o gospodarskih in trgovinskih
vprašanjih v sektorjih, kot so avtomobilska, farmacevtska in kozmetična industrija ter
industrija medicinskih pripomočkov. Leta 2021 je bila ta država 12. največji trgovinski
partner EU, ki je bila peta največja trgovinska partnerica Tajvana, takoj za Kitajsko,
Združenimi državami, Hongkongom in Japonsko. Tudi Združenje držav jugovzhodne
Azije (ASEAN) je bil ključni trgovinski partner Tajvana. Dvostranska blagovna menjava
v letu 2021 med EU in Tajvanom se ocenjuje na več kot 64 milijard EUR, pri čemer
znaša zunanjetrgovinski primanjkljaj EU 7,1 milijarde EUR. Dvostranska trgovina med
EU in Tajvanom se je od leta 2020 do leta 2021 povečala za 17,8 %. Izvoz EU v Tajvan
je znašal 28,41 milijarde EUR, njen uvoz iz te države pa 35,57 milijarde EUR.
EU in Tajvan tudi opravljata letna posvetovanja o različnih zadevah, ki niso povezane
s trgovino. Tretje posvetovanje med Tajvanom in EU na področju dela ter četrto
posvetovanje o človekovih pravicah sta potekala februarja oziroma julija 2021. Obe
strani sta zavezani spodbujanju in varstvu človekovih pravic in demokratičnih načel, pa
tudi načelu pravne države. Na letnih posvetovanjih se razpravlja tudi o najrazličnejših
temah, kot so pravice delavcev migrantov, zlasti delavcev v gospodinjstvu in v ribiškem
sektorju; smrtni kazni; enakosti spolov in pravični obravnavi oseb LGBTQIA+. Poleg
tega je maja 2021 med EU in Tajvanom potekalo otvoritveno srečanje za sodelovanje
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na področju varstva in zdravja pri delu, drugo pa maja 2022, med katerim sta obe
strani razpravljali o obvladovanju tveganja rakotvornih snovi na delovnem mestu in
upravljanju varnosti za industrijo 4.0.
V Tajvanu so januarja 2020 potekale predsedniške volitve in Caj Jingven, voditeljica
Demokratske progresivne stranke, je s 57,1 % glasov osvojila drugi mandat, medtem ko
je njen najbližji tekmec Han Kuoju iz stranke Kuomintang (Kitajska nacionalna stranka)
dobil 38,6 % glasov. Neodvisnost od celinske Kitajske je glavna tema tajvanske politike,
Kitajska pa izvaja psihološki pritisk na Tajvan, tudi z diplomatsko, gospodarsko, vojaško
in psihološko prisilo.
Napetosti med obema stranema so se zaostrile, odkar je tajvanska predsednica Caj
Jingven zmagala na volitvah leta 2016. Kitajska je ukrepala agresivno in povečala
pogostost in obseg patrulj z bombnimi napadalci, bojnimi letali in nadzornimi zrakoplovi
okoli Tajvana. Tajvan je od 31. maja 2022 poročal o 465 vdorih, kar je skoraj 50-
odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021. Poleg tega Tajvan v letu 2022 poroča
o približno pet milijonih kibernetskih napadov na dan s Kitajske, usmerjenih na
njegove vladne agencije, podjetja, ki proizvajajo polprevodnike, in finančne institucije.
Parlament je večkrat pozval k tesnejšemu dvostranskemu sodelovanju med EU in
Tajvanom na področjih, kot so trgovina, raziskave, kultura, izobraževanje, podnebne
spremembe in varstvo okolja, ter izrazil podporo začetku pogajanj o dvostranskem
sporazumu o naložbah med EU in Tajvanom. V resoluciji septembra 2021 je pozval
k napredku glede sporazuma o naložbah med EU in Tajvanom. Prav tako je podprl
aktivno udeležbo Tajvana v mednarodnih organizacijah, kot sta Svetovna zdravstvena
organizacija (SZO) in Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO). Kitajsko je
večkrat pozval, naj se vzdrži vojaških provokacij Tajvana, in poudaril, da bi bilo treba
vse spore med stranema reševati miroljubno in na podlagi mednarodnega prava.
Tajvan ima ključno vlogo za EU kot svetovni dobavitelj ključnih visokotehnoloških
sektorjev, zlasti polprevodnikov. Na pobudo Odbora za zunanje zadeve je Parlament
oktobra 2021 sprejel posebno priporočilo o odnosih med EU in Tajvanom in pozval, naj
se hitro začne delo na področju dvostranskega sporazuma o naložbah s tajvanskimi
oblastmi za poglobitev dvostranskih gospodarskih vezi. Parlament podpira vključitev
Tajvana v indijsko-pacifiško strategijo EU ter spodbuja dialog in sodelovanje s Tajvanom
v vseh industrijskih sektorjih in dobavnih verigah, zlasti strateško pomembnih
industrijah, kot so polprevodniške tehnologije (Tajvan proizvede dve tretjini svetovnih
polprevodnikov in 90 % svetovnih visokokakovostnih polprevodnikov).
Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese (INGE) je obiskal
Tajpej med 3. in 5. novembrom 2021, kar je bil prvi uradni obisk Parlamenta v Tajvanu.
Odbor INGE je želel preučiti tajvanske izkušnje pri obravnavanju kampanj vmešavanja
in manipulacij ter razpravljal o inovativnem sistemu, ki ga je Tajvan vzpostavil za boj
proti dezinformacijskim kampanjam in drugim vrstam hibridnih napadov.
Obisk Nancy Pelosi, predsednice spodnjega doma ameriškega kongresa, na Tajvanu
avgusta 2022 je bil najvišji obisk ameriške vlade v 25 letih. Sledili so številni drugi
obiski zahodnih držav na visoki ravni. Kitajska je te tuje obiske otoka obravnavala kot
vmešavanje v njene zadeve in kot priznanje de facto tajvanske suverenosti. Peking
se je odzval z doslej najobsežnejšimi vojaškimi vajami na sedmih območjih okoli
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Tajvana, pri čemer je uporabil do 11 balističnih izstrelkov, od katerih jih je vsaj pet letelo
nad Tajvanom, kar je ustvarilo virtualno blokado tajvanskega morskega in zračnega
prostora. Pet kitajskih balističnih izstrelkov, ki so pristali v izključni gospodarski coni
Japonske, in obsežne vojaške vaje so spremljali intenzivni kibernetski napadi na
Tajvan.
Predstavnik Komisije za stike je izjavil, da je EU zainteresirana za ohranjanje miru in
sedanjega stanja v Tajvanski ožini. Napetosti je treba odpraviti z dialogom in ohraniti
ustrezne komunikacijske kanale, da se zmanjša tveganje napačne presoje.
Parlament je septembra 2022 sprejel resolucijo o razmerah v Tajvanski ožini, v kateri
kritizira vojaško stopnjevanje Kitajske in zavrača njeno gospodarsko prisilo. Pozdravil je
namero Litve, da bo odprla trgovinsko predstavništvo v Tajpeju in pozval druge države
članice, naj sledijo litovskemu zgledu in poglobijo svoje odnose s Tajvanom.
C. Hongkong
EU pripisuje velik pomen visoki stopnji avtonomije Hongkonga, ki jo je treba ohraniti
v skladu z ustavo in mednarodnimi zavezami. Stalno spoštovanje temeljnih pravic in
svoboščin ter neodvisnost sodstva sta še naprej bistvena za razvoj te države. Odnosi
med EU in Hongkongom pokrivajo področja, kot so trgovina in gospodarski razvoj,
inovacije in tehnologija, konkurenca, varnost hrane, okolje in izobraževanje. EU je
druga največja trgovinska partnerica Hongkonga na področju blagovne menjave, takoj
za celinsko Kitajsko. Leta 2021 je bilo v Hongkongu prisotnih vsaj 1614 podjetij EU,
številna pa so ga uporabljala kot regionalni sedež. Dvostranska blagovna menjava je
dosegla 30,5 milijarde EUR, kar je bilo 2,5 % več v primerjavi z letom 2020. Izvoz iz
EU v Hongkong je znašal 23,5 milijarde EUR, uvoz pa 7 milijard EUR, kar je ustvarilo
presežek v višini 16,5 milijarde EUR. EU je bila leta 2021 tretja največja trgovinska
partnerica Hongkonga na področju blagovne menjave, takoj za celinsko Kitajsko in
Tajvanom.
Hongkong je izboljšal upravljanje, zato ga je EU marca 2019 umaknila s seznama
nekooperativnih davčnih jurisdikcij. EU je resno zaskrbljena zaradi zakona o nacionalni
varnosti, ki ga je Kitajska sprejela 30. junija 2020. Podpredsednik Komisije/visoki
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je izrazil zaskrbljenost glede
upoštevanja zakona o nacionalni varnosti v skladu z ustavo Hongkonga, skupno izjavo
Kitajske in Velike Britanije iz leta 1984 ter mednarodnimi zavezami Kitajske. Zakon se
je uporabil za zatiranje hongkonškega gibanja za demokracijo, saj so lahko na njegovi
podlagi ljudi zaradi kakršnega koli izražanja stališč, ki naj bi bila v nasprotju z vlado,
aretirali in zaprli. Skrb vzbujajoča je tudi njegova ekstrateritorialna uporaba.
V juliju 2020 so EU in njene države članice ponovno izjavile, da podpirajo visoko stopnjo
avtonomije Hongkonga po načelu „ena država, dva sistema“, hkrati pa predstavile
usklajen sveženj ukrepov na področjih, kot so azil, migracije ter vizumska politika in
politika glede prebivanja, zlasti ureditve posameznih držav članic na področju izročitev.
Sveženj je vključeval izvoz določene občutljive opreme in tehnologij za končno uporabo
v Hongkongu, štipendije za hongkonške študente in akademske izmenjave, pri katerih
sodelujejo hongkonški študenti, ter podporo civilni družbi. Vlada je za eno leto preložila
volitve v hongkonški zakonodajni svet za sedmo zakonodajno obdobje, predvidene
v letu 2020, in uporabila širjenje covida-19 za utemeljitev te odločitve. Volitve so
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potekale decembra 2021 in ni presenetljivo, da so zmagali prokitajski kandidati.
Podpredsednik/visoki predstavnik Josep Borrell je izjavil, da EU obravnava te volitve
skupaj z nenehnim pritiskom na civilno družbo kot še en korak k odpravi načela „ena
država, dva sistema“. Poleg tega je 1500 članov volilne komisije maja 2022 glasovalo
za enega samega kandidata za novega izvršnega upravitelja, Johna Leeja Ka-chiuja.
Leeja je podprlo 99 % volilcev, njegovo predhodnico Carrie Lam, ki je vodila Hongkong
od leta 2017, pa 66 %.
Parlament je v priporočilu iz decembra 2017, 20 let po ustanovitvi posebne upravne
regije Hongkong, poudaril, da je spoštovanje ustave posebne upravne regije Hongkong
ključnega pomena za nadaljnjo krepitev odnosov z EU. Obsodil je vmešavanje
Kitajske v notranje zadeve Hongkonga, ki bi utegnilo ogroziti dolgoročne možnosti
preživetja modela „ena država, dva sistema“. V svoji resoluciji iz junija 2020 je
enostransko uvedbo zakonodaje o nacionalni varnosti razglasil za celovit napad na
avtonomijo Hongkonga, pravno državo in temeljne svoboščine. Skupna izjava, ki je pri
OZN registrirana kot pravno zavezujoč mednarodni sporazum, Kitajsko zavezuje, da
spoštuje visoko stopnjo avtonomije Hongkonga ter njegove pravice in svoboščine.
Parlament je v resoluciji z dne 21. januarja 2021 o zatrtju demokratične opozicije
v Hongkongu pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi tistih, ki so bili aretirani
v Hongkongu v prvih dveh tednih leta 2021, in vseh, ki so bili pred tem aretirani na
podlagi obtožb v skladu z zakonom o nacionalni varnosti. Oblasti je ponovno pozval,
naj spoštujejo hongkonško pravno državo, človekove pravice, demokratična načela in
visoko stopnjo avtonomije ter naj nemudoma prenehajo uporabljati zakon o nacionalni
varnosti za zatiranje pravice do svobode izražanja, mirnega zbiranja in združevanja.
Parlament je v resoluciji z dne 7. julija 2021 o Hongkongu, zlasti primeru časopisa
Apple Daily, obsodil omejitve glede svobode izražanja in hongkonške oblasti pozval
k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh novinarjev in drugih aktivistov, ki so bili aretirani
na podlagi obtožb v skladu z zakonom o nacionalni varnosti, ter k razveljavitvi vseh
obtožb.
Januarja 2022 je Parlament sprejel še eno resolucijo o kršitvah temeljnih svoboščin
v Hongkongu, v kateri je odločno obsodil ciljno usmerjene napade proti opoziciji na
splošno, ne glede na to, ali gre za nevladne organizacije, medijske hiše ali civiliste.
V resoluciji se iz humanitarnih razlogov predlaga vzpostavitev možnosti akademskega
sodelovanja za ljudi v Hongkongu, ki trpijo zaradi prisilnih ukrepov Kitajske.
D. Japonska
EU in Japonska sta strateški partnerici že od leta 2003 in imata iste temeljne
vrednote, kot so spoštovanje človekovih pravic, demokracija in pravna država, ter si
delita trdno zavezanost trajnostnemu razvoju, multilateralizmu in sistemu Svetovne
trgovinske organizacije, ki temelji na pravilih. Japonska je zavezana učinkovitemu
izvajanju Pariškega sporazuma za spopadanje s podnebnimi spremembami in drugim
večstranskim okoljskim sporazumom. Kljub temu je v zvezi z Japonsko nekaj zadev,
ki EU povzročajo skrb. To so izvajanje smrtne kazni, kitolov in starševski protipravni
odvzemi otrok iz EU na Japonskem.
EU in Japonska sta dvostranske strateške odnose nadgradili februarja 2019
z začasnim izvajanjem sporazuma o strateškem partnerstvu in začetkom veljavnosti
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sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Sporazum o gospodarskem partnerstvu je
najpomembnejši dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je kdaj sklenila EU, saj zajema
skoraj tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda, skoraj 40 % svetovne trgovine
in več kot 600 milijonov ljudi. Sporazum vsebuje tudi obveznosti v zvezi z blagovno
in storitveno menjavo ter določa okvir, ki spodbuja dvostranske naložbe. Določa tudi
ambiciozne cilje za trajnostni razvoj in prvič vključuje posebno zavezanost Pariškemu
sporazumu o podnebnih spremembah. EU in Japonska sta 22. junija 2020 podpisali
sporazum o varnosti v civilnem letalstvu. Vzajemnost pravice vstopa državljanov EU
na Japonsko brez vizuma je še vedno vprašanje v okviru dvostranskih odnosov, saj
lahko japonski državljani v EU vstopajo brez vizuma.
Japonska je druga največja trgovinska partnerica EU v Aziji (za Kitajsko), skupna
trgovinska menjava med njima pa je leta 2020 znašala 109 milijard EUR. Izvoz EU na
Japonsko je leta 2020 znašal 54,9 milijarde EUR. Presežek blagovne menjave EU pa
znaša približno 0,5 milijarde EUR. Kar zadeva storitveno menjavo, je EU leta 2018 na
Japonsko izvozila storitve v vrednosti 35 milijard EUR, iz Japonske pa uvozila storitve
v vrednosti 18 milijard EUR ter tako v storitveni menjavi ustvarila presežek v višini
16,3 milijarde EUR.
Obe strani se še vedno zavzemata za krepitev naložbenih odnosov, in sicer z ločenim
sporazumom o naložbah, ki bi ga sklenili v prihodnosti in bi vključeval standarde
varstva vlagateljev oziroma naložb in mehanizem za reševanje sporov. EU in Japonska
sta julija 2018 zaključili pogajanja o ustrezni ravni varstva podatkov, januarja 2019
pa sprejeli sklepe, s katerimi sta priznali, da sta njuna sistema varstva podatkov
enakovredna, ter tako ustvarili največje območje varnega pretoka podatkov na svetu.
Zaradi pandemije covida-19 je vrh EU in Japonske v Tokiu leta 2020 potekal tako,
da so se voditelji EU in Japonske sestali 26. maja 2020. Ponovno so potrdili svojo
zavezanost skupnim prizadevanjem pri spopadanju s posledicami pandemije covida-19
in sodelovanju pri razvoju cepiv. EU in Japonska sta se prav tako zavezali, da si bosta
v okviru skupine G7 prizadevali za pospešitev svetovnega gospodarskega okrevanja.
Zavezali sta se tudi k sodelovanju na področju podnebnih sprememb in raziskav, pri
čemer zeleni dogovor in digitalno agendo vidita kot sredstvo za nadaljnjo krepitev
sodelovanja. Ponovno sta potrdili svoje sodelovanje na področju miru in varnosti ter
v boju proti kampanjam dezinformiranja.
Svet Evropske unije je 25. januarja 2021 z japonskim ministrom za zunanje zadeve
Tošimitsujem Motegijem razpravljal o pristopih do indijsko-pacifiške regije, pri čemer se
je strinjal, da bi bilo koristno okrepiti sodelovanje EU v regiji ter sodelovanje z Japonsko
in drugimi podobno mislečimi partnerji. V skupnem interesu je bilo spodbujanje
sodelovanja na področju povezljivosti, pomorske varnosti, okolja in podnebnih
sprememb, trgovine in naložb, digitalnih vprašanj, spodbujanja multilateralizma in
spoštovanja mednarodnega reda, ki temelji na pravilih.
Maja 2022 je potekal 28. vrh med EU in Japonsko, da bi potrdili zaveze med stranema
v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko in sporazuma
o strateškem partnerstvu, ki temeljita na skupnih interesih in skupnih vrednotah
svobode, spoštovanja človekovih pravic, demokracije, načela pravne države, odprte,
svobodne in pravične trgovine, učinkovitega multilateralizma ter mednarodnega reda,
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ki temelji na pravilih. Voditelji EU in Japonske so zahtevali, da Rusija nemudoma
zaustavi vojaško agresijo na Ukrajino in brezpogojno umakne vse svoje sile ter v celoti
spoštuje ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine znotraj njenih
mednarodno priznanih meja. Voditelji so Ukrajino v sodelovanju s skupino G7 in drugimi
podobno mislečimi državami podprli z nadaljnjimi sankcijami proti Rusiji. Predsednik
Evropskega sveta Charles Michel je dejal, da je Japonska najtesnejša strateška
partnerica EU v indijsko-pacifiški regiji in da je ruska vojna proti Ukrajini pokazala, da
je tesnejše sodelovanje življenjskega pomena. EU in Japonska sta tudi sprejeli skupno
izjavo in vzpostavili digitalno partnerstvo za spodbujanje sodelovanja in pomoč pri
zagotavljanju uspešne digitalne preobrazbe, ki bo privedla do solidarnosti, blaginje in
trajnostnosti. Voditelji in voditeljice so razpravljali tudi o tem, kako bi lahko sodelovali pri
ohranjanju stabilnosti svetovnih energetskih trgov ter pomagali zagotoviti diverzifikacijo
virov oskrbe z energijo in zanesljivost oskrbe. V zvezi z varnostjo in obrambo sta
se EU in Japonska zavezali, da bosta dodatno okrepili svoja tesna posvetovanja,
vključno z neširjenjem orožja in razoroževanjem ter preprečevanjem hibridnih groženj.
EU in Japonska bosta še naprej izvajali zeleno zavezništvo EU-Japonska, ki je bilo
vzpostavljeno na vrhu leta 2021. Ponovno sta potrdili pomen sodelovanja na področjih,
kot so čistejši vodik, jedrska varnost, obnovljivi viri energije in recikliranje ogljika.
Sestavni del nadgradnje dvostranskih strateških odnosov med EU in Japonsko je
tudi krepitev medparlamentarnega dialoga med Evropskim parlamentom in japonskim
dietom. Parlament je v zvezi s tem decembra 2018 sprejel dve resoluciji – resolucijo,
ki spremlja sklenitev strateškega partnerstva med EU in Japonsko, in resolucijo, ki
spremlja sklenitev Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko.
Julija 2020 je Parlament sprejel resolucijo o mednarodnih in domačih starševskih
ugrabitvah otrok iz EU na Japonskem, v kateri je poudaril položaj otrok, ki so bili
prizadeti zaradi starševske ugrabitve na Japonskem, in poudaril, da se ustrezni
zakoni in sodne odločbe ne izvršujejo. Druge nedavno sprejete pomembne resolucije
o odnosih z Japonsko so resolucija z dne 21. januarja 2021 o povezljivosti in odnosih
med EU in Azijo, resolucija z dne 7. junija 2022 o EU in varnostnih izzivih v indijsko-
pacifiški regiji in resolucija z dne 5. julija 2022 o indijsko-pacifiški strategiji na področju
trgovine in naložb.
Po odstopu japonskega predsednika vlade z najdaljšim mandatom Šinza Abeja je
septembra 2020 nastopil mandat novi predsednik vlade Jošihide Suga, ki ga je
v začetku oktobra 2021 nasledil Fumio Kišida. Na Japonskem so 31. oktobra 2021
potekale splošne volitve, na katerih so bili člani predstavniškega doma izvoljeni za štiri
leta. Vladajoča Liberalna demokratska stranka je obdržala udobno večino, čeprav je
izgubila nekaj poslanskih mest.
Japonska in Svet sta bila globoko pretresena zaradi umora nekdanjega predsednika
vlade Šinza Abe 8. julija 2022 v Nari, kjer je vodil kampanjo za volitve v japonski zgornji
dom parlamenta. Volitve so potekale šele dva dni pozneje, in sicer 10. julija 2022, da
bi izvolili polovico zgornjega doma za šest let. LDP je rahlo povečala število svojih
poslanskih sedežev in postavljen je bil novi rekord z izvolitvijo ženskih kandidatk na
28 % poslanskih sedežev.
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E. Južna Koreja (Republika Koreja)
Odnosi med EU in Južno Korejo segajo v leto 1997, ko je bil sklenjen sporazum
o sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah.
Južna Koreja je ena od desetih strateških partneric EU, strateško partnerstvo med EU
in Južno Korejo pa temelji na treh glavnih stebrih, podprtih s tremi ključnimi sporazumi:
— Okvirni sporazum med EU in Južno Korejo, ki velja od junija 2014, zagotavlja

splošno strukturo za strateško partnerstvo in celovito dvostransko sodelovanje.
Skupni odbor zagotavlja njegovo izvajanje in ga spremlja.

— Sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo, ratificiran decembra 2015.
Južna Koreja je bila prva azijska država, ki je podpisala sporazum o prosti trgovini
z EU, ta sporazum pa je eden najambicioznejših trgovinskih sporazumov EU,
ki presega vse prejšnje sporazume. Sporazum si prizadeva za odpravo ovir za
dvostransko trgovanje in ustvarja razširjen in varen trg za blago in storitve ter
stabilno okolje za naložbe.

— Okvirni sporazum o sodelovanju med EU in Južno Korejo o kriznem upravljanju,
ki velja od leta 2016 in krepi strateško partnerstvo za varnostna vprašanja, saj
Južni Koreji omogoča sodelovanje v civilnih in vojaških operacijah EU za krizno
upravljanje. Omogoča tudi vključevanje Južne Koreje v misije in operacije skupne
varnostne in obrambne politike (SVOP), da bi izboljšali učinkovitost odzivanja na
krize.

18. zasedanje skupnega odbora EU in Južne Koreje je potekalo v Seulu
junija 2022. Odbor je obsodil rusko invazijo Ukrajine in soglašal, da mora Rusija
spoštovati ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine znotraj njenih
mednarodno priznanih meja. EU in Južna Koreja sta se tudi zavezali, da bosta
združili moči pri krepitvi izvajanja Pariškega sporazuma, med drugim v pričakovanju
konference COP27 v Šarm el Šejku, in pospešili sprejetje zelo ambicioznega
svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost za obdobje po letu 2020 v pričakovanju
konference COP15 v Montrealu, ki bo podprta s prehodom na krožno gospodarstvo in
čisto energijo. Preučili sta tudi obete za vzpostavitev zelenega partnerstva med EU in
Republiko Korejo.
Maja 2021 je Južna Koreja gostila (okoljski) vrh P4G v Seulu leta 2021, na katerem
je bila sprejeta izjava iz Seula, v kateri se zagovarja omejitev dviga svetovne
temperature s predindustrijske ravni pod 2 ºC namesto omejitve na 1,5 ºC. Voditelji so
spodbujali povečanje nacionalne porabe za zmanjšanje toplogrednih plinov in pospešili
prizadevanja za odmik od neobnovljivih virov energije in sodelovanje pri reševanju
vprašanja plastičnih odpadkov v morskih ekosistemih.
Obseg dvostranske trgovine se od leta 2011, tudi med pandemijo covida-19, povečuje
in je leta 2020 dosegel skoraj 90 milijard EUR. Med letoma 2010 in 2020 se je
skupna blagovna menjava povečala za 45,9 %. EU je bila leta 2020 tretji največji vir
uvoza Južne Koreje (11,8 %) in četrta največja destinacija izvoza (9,3 %). Vendar na
nekaterih področjih izzivi ostajajo in EU poziva Južno Korejo, naj odpravi stalne ovire
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za uvoz živalskih proizvodov iz EU in ratificira še nedokončano konvencijo Mednarodne
organizacije dela (MOD) (št. 105) o prisilnem delu.
Južnokorejski sektor znanosti in tehnologije je med najnaprednejšimi na svetu.
Osredotoča se na inovacije in se lahko pohvali z izjemnimi rezultati na področjih
robotike in umetne inteligence, odpira pa tudi nove priložnosti za povečanje
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja z EU. Tesnejše sodelovanje je že
vzpostavljeno na področju kibernetskih groženj, saj je gospodarstvo Južne Koreje zelo
digitalizirano in država razvija nacionalno strategijo za kibernetsko varnost, potem
ko je bilo več milijonov ljudi in uradnih spletnih mest tarča vdorov in napadov.
Severna Koreja je bila obtožena, da je načrtovala večino največjih kibernetskih
napadov. Novembra 2020 sta EU in Južna Koreja organizirali šesti kibernetski dialog,
s katerim je bila vzpostavljena skupna podpora vzpostavitvi akcijskega programa.
Program bo pomagal širiti odgovorno vedenje v kibernetskem prostoru in obravnavati
kibernetska vprašanja v okviru mednarodne varnosti Organizacije združenih narodov.
Na predsedniških volitvah, ki so potekale marca 2022, je po zelo sporni tekmi
zmagal konservativni Jun Suk-jol. Predsednik Jun si je zagotovil tesno zmago nad
Lee Jae-mjungom iz demokratične stranke, ki je temeljila na obljubah o odpravi
socialnih neneakosti. Osme lokalne volitve so potekale junija 2022 in so sovpadale
z nadomestnimi volitvami za proste poslanske sedeže v narodni skupščini. To so bile
prve splošne nacionalne volitve pod predsedstvom Juna Sok-jola, potem ko je začel
opravljati funkcijo 10. maja 2022. Vladajoča stranka predsednika Juna Sok-jola je
zmagala na 12 od 17 volitev za župane velikih mest in guvernerje provinc, kar je še
povečalo njegov konservativni vpliv manj kot tri mesece po zmagi na predsedniških
volitvah.
Južna Koreja je aprila 2021 zaključila ratifikacijo treh glavnih konvencij Mednarodne
organizacije dela: konvencije o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic,
konvencije o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja
in konvencije o prisilnem ali obveznem delu, vendar je treba konvencijo o odpravi
prisilnega dela še ratificirati.
Južna Koreja trdi, da ji Japonska še vedno dolguje odškodnino za drugo svetovno
vojno. Odnosi ostajajo napeti kljub prizadevanjem za ponovno vzpostavitev vezi
v pogodbi iz leta 1965. Posebno sporno vprašanje je vprašanje žensk tolažnic (ženske,
ki so bile spolne sužnje med letoma 1932 in 1945). Južna Koreja je izrazila tudi
zaskrbljenost zaradi namere Japonske, da bo iz svoje elektrarne Fukušima spuščala
onesnaženo vodo nazaj v Tihi ocean, kar bo negativno vplivalo na življenje v morju
in posledično na ribiško industrijo. Zunanjepolitični pristop predsednika Juna Sok-jola
vključuje zbliževanje z Japonsko, da bi rešili sedanje spore in odpravili trgovinske
ovire. Po večletni prekinitvi zaradi pandemije covida-19 so Južna Koreja in Združene
države avgusta 2022 ponovno izvedle skupne vojaške vaje v skladu z odločitvijo
predsednika Juna Sok-jola, da se okrepi politika odvračanja. Pred tem so se Združene
države Amerike, Južna Koreja in Japonska spomladi 2022 udeležile obrambnih vaj
z balističnimi izstrelki pred havajsko obalo, s čimer so pokazale boljše odnose med
Seulom in Tokiom.
Parlament je izjemno zaskrbljen zaradi medkorejskih odnosov. Med aprilom in
septembrom 2018 so bila organizirana tri vrhovna srečanja obeh Korej, namenjena
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jedrski razorožitvi, vendar sta dialog in sodelovanje zastala po vrhunskem srečanju
med ZDA in Severno Korejo leta 2019, medkorejski odnosi pa so se nato ponovno
poslabšali avgusta 2019 po skupnih vojaških vajah ZDA in Južne Koreje. Napetosti
so dosegle vrhunec, ko je Severna Koreja v marcu 2020 izstrelila rakete kratkega
dosega ter po razstrelitvi medkorejskega urada za zvezo v Kaesongu junija 2020
in smrti južnokorejskega državljana na severnokorejskem ozemlju. Južnokorejski
predsednik Jun Sok-jol je 15. avgusta 2022 napovedal, da bo ponudil sveženj
obsežne pomoči Pjongjangu v zamenjavo za jedrsko razorožitev, kar bi občutno
izboljšalo gospodarstvo Severne Koreje, če bo država začela resničen in temeljit
proces jedrskega razoroževanja. EU podpira diplomatsko rešitev korejske jedrske krize
in namerava še naprej izvajati strategijo „kritičnega sodelovanja“. Parlament je edina
institucija EU, ki ima uradne diplomatske odnose s Severno Korejo.
F. Severna Koreja (Demokratična ljudska republika Koreja)
EU v primeru Severne Koreje izvaja politiko „kritičnega sodelovanja“, v kateri
združuje pritisk v obliki sankcij in druge ukrepe z odprtimi komunikacijskimi kanali.
Dvostranski odnosi so omejeni in EU z državo nima dvostranskih političnih ali
trgovinskih sporazumov. Razvojno sodelovanje EU (z izjemo humanitarne pomoči)
je povezano predvsem s prehransko varnostjo, nanj pa negativno vplivajo politični
pomisleki, sankcije OZN in druge omejitve. EU s Severno Korejo nima vzpostavljenega
dvostranskega programa razvojne pomoči. V Pjongjangu so poleg francoskega urada
za kulturno sodelovanje še veleposlaništva šestih držav članic EU. Precej držav članic
je za opravljanje poslov veleposlanika v Severni Koreji pooblastilo svoje veleposlanike
v Seulu. Ko je Severna Koreja v januarju 2020 zaprla svoje meje, so se pojavile
težave pri prehajanju osebja v državo in iz nje, diplomatska prisotnost v državi pa se
je zmanjšala.
EU je proti Severni Koreji kot odgovor na njene dejavnosti na področju razvoja
jedrskega orožja in balističnih izstrelkov uvedla doslej najostrejše sankcije, ki jih kdaj
koli uvedla proti kateri koli drugi državi. Izvedla je vse zadevne resolucije Varnostnega
sveta in tudi vzpostavila svoj neodvisni režim sankcij, s katerim dopolnjuje in utrjuje
sankcije OZN. V septembru 2020 je EU opravila četrti krog približevanja državam, ki
niso v EU, in jih spodbudila, naj resolucije Varnostnega sveta izvajajo v celoti. EU je
22. marca 2021 prvič napovedala sankcije proti Severni Koreji, povezane s človekovimi
pravicami, v okviru globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic.
Na seznamu sta dva ministra in Osrednje javno tožilstvo za pomoč pri represivnih
dejavnostih.
Severna Koreja je leta 2017 pospešila svoj jedrski program, zaradi česar so se
povečale napetosti z Združenimi državami in Severno Korejo. Čeprav je bila politika
ZDA izvajanje največjega pritiska, si je nekdanji južnokorejski predsednik Mun Dže
In prizadeval umiriti razmere in se je leta 2018 trikrat srečal s severnokorejskim
voditeljem Kimom Džong Unom. Vendar so se napetosti in nezaupanje po neuspelem
vrhu leta 2019 v Hanoju med predsednikom Trumpom in Kim Džong Unom povečali.
Mednarodna agencija za atomsko energijo od julija 2021 poroča o povečanju jedrske
dejavnosti v poskusnem reaktorju z močjo pet megavatov v jedrskem raziskovalnem
središču Jongbjon. Čeprav je avgusta 2021 Severna Koreja obsodila Združene države
in Južno Korejo zaradi njihovih skupnih vojaških vaj, je napovedala, da bo razširila
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svoj jedrski program, če Združene države ne bodo prenehale s politiko sankcij.
Severna Koreja od septembra 2021 izvaja preskuse z novimi izstrelki za križarjenje
dolgega dosega, ki lahko letijo nižje in zelo ravno, zaradi česar jih je težko prestreči.
Leta 2022 je izvedla svoje največje preizkuse balističnih izstrelkov in dokazala, da bi
medcelinske rakete lahko dosegle Združene države. Napetosti so se marca 2022 še
povečale, ko je Severna Koreja pripravila novo vrsto medcelinskih balističnih izstrelkov
(ICBM), Hwasong-17, največjo raketo doslej, katere višina presega višino katerega
koli prejšnjega preizkušenega medcelinskega balističnega izstrelka in je dosegla
6000 km. Severnokorejski vodja Kim Džong Un je v svojem govoru namignil, da bo
v letu 2022 izvedenih več jedrskih preizkusov. Južna Koreja krepi svoje obrambne
zmogljivosti in vojaško sodelovanje z Združenimi državami, tudi tako, da se udeležuje
obsežnih skupnih vojaških vaj in vzpostavlja dodatne ameriške raketne obrambne
sisteme. Strategija Severne Koreje je Združene države prisiliti k ponovnemu začetku
pogajanj o sankcijah in humanitarni pomoči. Napetosti so prizadele medkorejske
odnose in povečale regionalna varnostna tveganja. Severna Koreja je leta 2022 začela
ponovno preizkušati izstrelke, kar poleg ruske invazije na Ukrajino pomeni velik izziv
za južnokorejskega predsednika Juna Sok-jola, ki je začel sprejemati strožje ukrepe.
EU je obsodila izstrelitve in Severno Korejo pozvala, naj izpolni svoje obveznosti
iz resolucij VSZN in se vzdrži vseh dejanj, ki spodkopavajo ugodne razmere za
nadaljevanje diplomacije in dialoga. EU je zavezana jedrskemu razoroževanju. Dokler
Severna Koreja ne bo izpolnila svojih obveznosti iz resolucij VSZN, bo EU še naprej
strogo izvajala sankcije, mednarodno skupnost pa bo spodbujala, naj stori enako.
Parlament je sprejel več resolucij, v katerih je obsodil severnokorejske jedrske in
raketne programe ter izrazil veliko zaskrbljenost nad vse slabšimi razmerami na
področju človekovih pravic v tej državi.
Septembra 2022 je vrhovna ljudska skupščina Severne Koreje sprejela zakon, ki
določa, da je jedrski status države nepovraten in omogoča preventivne jedrske napade
v primeru groženj neposrednega napada.
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