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Kompleksowa i wzmocniona umowa o
partnerstwie z Armenią

W 2013 r. Unia Europejska i Armenia miały podpisać układ o stowarzyszeniu obejmujący pogłębioną i
kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA). Pod naciskiem Rosji Armenia postanowiła nie podpisać układu
i raczej przystąpić do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, której przewodzi Rosja. Niemniej jednak UE i Armenia
kontynuowały negocjacje w celu uzgodnienia nowej kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie
(CEPA). CEPA została podpisana w dniu 14 listopada 2017 r. Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament
Europejski ma głosować nad wydaniem zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy.

Kontekst
W dniu 29 września 2015 r. Rada przyjęła decyzje upoważniające Komisję Europejską i Wysokiego
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia negocjacji w sprawie
umowy ramowej między Unią Europejską a Armenią. Obie strony podpisały umowę w dniu 24 listopada
2017 r. Umowa ta jest pierwszą tego rodzaju umową z członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i
pokazuje, że możliwa jest współpraca państwa trzeciego zarówno z Rosją, jak i z UE. Parlament armeński
ratyfikował to porozumienie jednogłośnie w dniu 11 kwietnia 2018 r., co pozwoliło na jego tymczasowe
stosowanie od dnia 1 czerwca 2018 r.

Treść umowy
Zawarcie tej umowy jest oznaką nowego elastycznego podejścia Unii Europejskiej w ramach
zreformowanej europejskiej polityki sąsiedztwa. Umowa zawiera standardowe klauzule polityczne UE
dotyczące praw człowieka, Międzynarodowego Trybunału Karnego, broni masowego rażenia, broni
strzeleckiej i lekkiej oraz zwalczania terroryzmu. Ponadto przewiduje współpracę w wielu dziedzinach,
takich jak środowisko, polityka przemysłowa, zmiana klimatu, transport, podatki, energia, edukacja i kultura,
bankowość i ubezpieczenia, badania i innowacje, górnictwo i turystyka.
Armenia zobowiązała się do podjęcia kroków w celu modernizacji gospodarki i stopniowego zbliżenia
przepisów do dorobku prawnego UE. Umowa zawiera również obszerną sekcję dotyczącą handlu, której
celem jest poprawa i zwiększenie wymiany handlowej między UE a Armenią, przy jednoczesnym
poszanowaniu zobowiązań Armenii w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. UE nalegała również na
uwzględnienie szeregu przepisów służących ochronie oznaczeń geograficznych.
Ponadto umowa zawiera postanowienia dotyczące współpracy prawnej, w tym praworządności,
współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy i walki z terroryzmem.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 16 maja 2018 r. Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu zaleciła wydanie zgody na
zawarcie umowy. Komisja AFET przypomniała, że partnerstwo to jest pierwszym krokiem w stosunkach i
położyła nacisk na to, że przemoc ze względu na płeć i orientację seksualną pozostaje poważnym
problemem w Armenii. Wezwała również Komisję Europejską do uzależnienia pomocy finansowej od
kontynuowania reform w Armenii i ponowiła swój wniosek do Komisji o przekazywanie Parlamentowi co
sześć miesięcy szczegółowego pisemnego sprawozdania w sprawie wykonania umów międzynarodowych.
Zalecenie to zostanie rozpatrzone na lipcowym posiedzeniu plenarnym.
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