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De bilaterale sectie België-Oezbekistan heeft een delegatie van het Parlement van
Oezbekistan ontmoet op vrijdag 22 november 2019.
De Oezbeekse delegatie bestond uit de heer Akmal Burghanov, Parlementslid, voorzitter
van de politieke partij “Ascent” (pro-presidentiële partij) en mevrouw Gulnoza Rakhinova,
vertegenwoordigster van de Centrale kiescommissie.
De heer Tim Vandeput, volksvertegenwoordiger en voorzitter van de bilaterale sectie, de
heer Philippe Courard, senator en de heer Leo Pieters, senator, hebben aan deze
vergadering deelgenomen.
De nieuwe President van de Republiek Shavkat Mirziyoyev, gewezen Eerste Minister, heeft
een 5-stappen strategisch plan voor de periode 2017-2021 aangekondigd: de hervorming
van de administratie, de consolidatie van de rechtsstaat, de liberalisering van de economie,
de ontwikkeling van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, alsook de bevordering
van de civiele maatschappij en het waarborgen van de vrede en de veiligheid in een open
staat.
Het Parlement (Oliy Majlis) bestaat uit twee kamers en heeft nu een controlebevoegdheid
over de regering. De regering moet verantwoording afleggen aan het Parlement. De
benoeming van de leden van de regering moet door het Parlement worden goedgekeurd.
De volgende parlementsverkiezingen zijn gepland op zondag 22 december 2019.
De heer Marc Demesmaeker, senator, zal deelnemen aan de waarneming van de
verkiezingen als lid van de PA OVSE-delegatie.
Op het gebied van de internationale betrekkingen heeft Oezbekistan goede relaties met de
buurlanden en met Rusland inzake veiligheid en defensie. Er is geen visumverplichting
nodig om naar de buurlanden of naar Rusland te reizen. Deze liberalisering doet het aantal
toeristen fors stijgen.
Een van de prioriteiten van het buitenlands beleid blijft de stabilisering van de situatie in
buurland Afghanistan via mega-infrastructuurprojecten o.a. in de elektriciteits- en
spoorwegsector.
Wat betreft de economische relaties met de EU is de EU-handel met Oezbekistan de laatste
jaren sterk toegenomen. Vooral textiel (katoen), groenten en vruchten worden door
Oezbekistan naar de EU uitgevoerd.
De onderhandelingen over de “Enhanced Partnership and Cooperation Agreement” (EPCA)
met de EU zijn steeds aan de gang.

De drooglegging en de verdwijning van het Aralmeer worden bestreden dankzij de financiële
bijdrage van het Internationaal Fonds voor het Aralmeer waar Oezbekistan deel van
uitmaakt, en dankzij internationale donororganisaties onder de auspiciën van de VN. De
Europese Unie heeft 5 miljoen euro verleend voor de sanering van het Aralmeer.
Oezbekistan zet zich volop in voor een integratie in de One Belt, One Roadinfrastructuurstrategie van China en de aanleg van “nieuwe zijderoutes”.
Oezbekistan wenst zich meer te engageren in internationale organisaties waarvan het deel
uitmaakt zoals de Shanghai Cooperation Organization (SCO) en de Community of
Independant States (CIS).
Een informele ontmoeting van de leiders van de Euraziatische landen heeft onlangs
plaatsgevonden in Tasjkent.
Oezbekistan is een partnerland van de NAVO maar toont geen interesse voor een toetreding
tot de NAVO.
Oezbekistan wenst de veiligheid en de stabiliteit aan zijn grenzen te handhaven. De strijd
tegen drugshandel en terrorisme aan de grens met Afghanistan is één van de belangrijkste
uitdagingen.
Minderheden worden op een vreedzame wijze behandeld in het land. Er zijn meer dan 100
etnische groepen, de Oezbeken vertegenwoordigen 80% van de bevolking.
Een mondelinge uitnodiging om een zending van de bilaterale sectie naar Oezbekistan te
overwegen wordt door de heer Burghanov uitgesproken.
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