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ТРИ ДЪРЖАВИ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО:
УКРАЙНА, МОЛДОВА И БЕЛАРУС

Политиката на ЕС за Източното партньорство, чието начало беше поставено през
2009 г., обхваща шест пост-съветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус,
Грузия, Република Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел
подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези
държави, целящи да засилят демократизацията и доброто управление, енергийната
сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие.
Всички членове на Източното партньорство, с изключение на Беларус, участват в
Парламентарната асамблея Евронест.

УКРАЙНА

Драматичните събития, които се развиват в Украйна от ноември 2013 г. насам, започнаха
като действия в подкрепа на ЕС, насочени срещу неподписването от страна на
правителството на Споразумението за асоцииране с ЕС, което беше парафирано през
юли 2012 г. Много от протестиращите изразяваха „проевропейски“ възгледи и най-
вероятно са считали, че Споразумението е стъпка, която ще ги приближи до процес на
присъединяване. Това движение в крайна сметка доведе до смяна на правителството и до
парламентарни избори (през октомври 2014 г.), които доведоха на власт проевропейски и
прореформистки настроени партии.
По време на този период на сътресения Русия анексира незаконно Крим през март
2014 г., а източната част на Украйна беше разтърсена от изключително тежка сепаратистка
война. По данни на ООН над 10 000 души са били убити в Украйна от началото
на конфликта. Сред тях са 298-те души, пътуващи на 17 юли 2014 г. с полет MH
17 на въздухоплавателното дружество Malaysian Airlines, чийто самолет се разби в
контролирана от сепаратистите зона.
Въпреки че в известна степен военният конфликт е с намалена интензивност
благодарение на споразумението за прекратяване на огъня, договорено в Минск и
подновявано неколкократно, периодичното избухване на сражения поставя под въпрос
устойчивостта на примирието. Сблъсъците през лятото на 2016 г. бяха последвани от
крехко примирие, договорено на 1 септември 2016 г.. ЕС свърза своите икономически
санкции срещу Русия с пълното спазване от страна на Москва на споразумението от
Минск. Санкциите остават в сила.
През март 2014 г. Комисията постигна съгласие по мерки за подпомагане на страната и на
27 юни 2014 г. ЕС и Украйна подписаха Споразумението за асоцииране. Главите относно
политическия диалог, правосъдието, свободата и сигурността, както и икономическото,
финансовото и секторното сътрудничество, влязоха временно в сила на 1 ноември 2014 г.
Търговската част на Споразумението за асоцииране започна да се прилага временно от
1 януари 2016 г. Временното влизане в сила също бележи края на тристранните преговори
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за търговия с Русия, която от 1 януари 2016 г. преустанови търговските преференции
за Украйна по линия на Споразумението за свободна търговия на Общността на
независимите държави (CIS FTA). Споразумението за асоцииране влезе в сила на
1 септември 2017 г.
Украинските граждани се ползват от безвизов режим в Шенгенското пространство
за краткосрочен престой до 90 дни. Споразумението за либерализиране на визовия режим
за Украйна влезе в сила на 11 юни 2017 г.
А. Позиция на Европейския парламент
Европейският парламент прие девет резолюции във връзка с Украйна. Последната
(относно украинските затворници в Русия и положението в Крим) беше приета на 16 март
2017 г. На 11 октомври 2016 г. водачът на кримските татари Мустафа Джемилев беше
включен в списъка на номинираните за наградата „Сахаров“ за 2016 г.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
Отношенията между Европейския парламент и парламента на Украйна (т.е. Върховната
Рада) се уреждат в рамките на Споразумението за асоцииране между ЕС—Украйна
и в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС—Украйна. Първото заседание на ПКА ЕС
—Украйна беше проведено в Брюксел на 24 и 25 февруари 2015 г. Шестото заседание на
ПКА беше проведено през септември 2017 г. На 3 юли 2015 г. Европейският парламент
и Върховната Рада подписаха меморандум за разбирателство в Киев относно съвместна
рамка за парламентарна подкрепа и изграждане на капацитет. Вследствие на „мисията за
оценка на потребностите“ по време на „Седмицата на Украйна“ (29 февруари—2 март
2016 г.) в Брюксел беше представен доклад, съдържащ конкретни препоръки.
Европейският парламент продължава да се стреми към процес на посредничество и
диалог с председателя на Върховната рада и водачите на политическите фракции.
Известен като диалогът „Жан Моне“ след първото заседание, което се състоя в бившия
дом на френския държавник в Базош през октомври 2016 г., процесът беше съсредоточен
върху процеса на институционална реформа на украинския парламент.
В. Наблюдение на избори
Парламентът е бил канен да наблюдава националните избори в Украйна. Международната
мисия за наблюдение на избори, изпратена през 2014 г., включваше група от наблюдатели
на избори от Европейския парламент и делегации на Службата за демократични
институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ/СДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ, Парламентарната асамблея на
Съвета на Европа (ПАСЕ) и Парламентарната асамблея на НАТО.
Съгласно международните наблюдатели, парламентарните избори през октомври
2014 г. са били добре организирани, прозрачни, демократични и, като цяло в
съответствие с международните стандарти. Гласуването беше счетено за консолидиране
на положителните изборни практики, признати по време на предходни президентски
избори в Украйна. Беше направена констатация, че продължават да съществуват някои
нередности, в повечето случаи (90%) от страна на кандидатите в едномандатните райони
в южните региони.
На 2 ноември 2014 г. в източните региони на Украйна бяха проведени „президентски и
парламентарни избори“. ЕС не призна изборите и ги счете за незаконни и противоречащи
на буквата и духа на Споразуменията от Минск. Изборите за Руската държавна Дума бяха
проведени на територията на Крим на 18 септември 2016 г., но те не бяха наблюдавани
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от ОССЕ/СДИПЧ. ОССЕ/СДИПЧ, обаче, участва като наблюдател на изборите на цялата
територия на Руската федерация.

МОЛДОВА

На 27 юни 2014 г. Европейският съюз и Република Молдова подписаха Споразумение за
асоцииране, включително задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия
(ЗВССТ), което се прилага временно от септември 2014 г. насам. През април 2014 г.
Молдова стана първата държава от Източното партньорство, която се възползва от
безвизовия режим. Подкрепата на ЕС за Молдова в рамките на Европейския инструмент
за съседство (ЕИС) също е нараснала значително — от 40 милиона евро през 2007 г. на
131 милиона евро през 2014 г. След скандала с банковата измама през 2014 г. помощта
на ЕС е временно прекратена. Двустранната помощ за Молдова по линия на Европейския
инструмент за съседство (ЕИС) може да варира между 335 милиона евро на 410 милиона
евро в периода 2014—2017 г. След критичен доклад на Сметната палата, публикуван
през декември 2016 г., е изплатен само ограничен размер на помощта, в очакване на
изпълнението на ключовите препоръки.
Веднага след като Споразумението за асоцииране с ЕС беше ратифицирано от
Националното събрание на Молдова, Русия въведе серия от мерки, насочени към вноса
от Молдова и към оттегляне на страната от търговските преференции по линия на
Споразумението за свободна търговия на Общността на независимите държави (CIS FTA).
След относително спокойната предизборна кампания, съсредоточена предимно върху
геополитически въпроси (ЕС или Евразийски икономически съюз), парламентарните
избори в Молдова от 30 ноември 2014 г. поставиха началото на съставена от
либерално мнозинство проевропейска и прореформистки настроена коалиция, въпреки
че проруската Социалистическа партия получи 21,37 % от гласовете. Местните избори
бяха проведени на 14 юни 2015 г., като проевропейските партии спечелиха с малка победа
над проруския лагер. Големите скандали, свързани с корупцията, доведоха до улични
протести, в които участваха хиляди хора. От изборите насам са сформирани четири
правителства, което е ясно доказателство за политическата нестабилност в Молдова.
На 4 март 2016 г. Конституционният съд на Молдова възстанови всенародните избори
за президент на републиката, като отмени закона от юли 2000 г., с който бяха въведени
парламентарни избори. Първият кръг от президентските избори се състоя на 30 октомври
2016 г. и до втория кръг, който се състоя на 13 ноември 2016 г., достигнаха проруският
кандидат Игор Догон от Социалистическа партия и проевропейският кандидат Мая Санду
от Либерално-демократическата партия. Игор Догон спечели изборите.
Сериозно предизвикателство за Молдова остава въпросът с отцепилия се регион на
Приднестровието, който едностранно провъзгласи независимостта си от Молдова.
Въпреки че официалните разговори, насочени към разрешаването на конфликта, бяха
възобновени през ноември 2011 г., заседанията, включително две през 2014 г., едно през
2015 г., още едно през 2015 г. и едно през 2016 г., до настоящия момент не са довели
до очакваните резултати. Благодарение на двустранен протокол ЗВЗСТ беше разширена,
така че да обхваща Приднестровието, считано от 1 януари 2016 г.
В допълнение политическото напрежение между Кишинев и Комрат (столицата на
Гагаузия) се разрази през есента на 2016 г. в резултат на тълкуването на Закона от 1994 г. за
специалния статут на Гагаузия и други политически събития (включително европейската
заповед за арест, издадена във връзка с четирима гагаузки депутати). Впоследствие
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политическият конфликт беше разрешени благодарение на посредничеството на ОССЕ,
САЩ и посланиците на ЕС в страната.
А. Позиция на Европейския парламент
Европейският парламент одобри Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова
на 13 ноември 2014 г. По-рано през 2014 г. Парламентът утвърди влизането в сила на
безвизовия режим за Молдова.
Парламентът също така отбеляза патовата ситуация във връзка с приднестровския въпрос
и неколкократно подчерта значението на намирането на политическо решение.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
На отношенията между ЕС и Молдова беше придаден официален характер през 2014 г.
с подписването на Споразумението за асоцииране. Първото заседание на Съвета за
асоцииране ЕС—Молдова беше проведено на 16 март 2015 г., а четвъртото заседание
на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС—Молдова беше проведено в Кишинев на
22 май 2017 г.
В. Наблюдение на избори
Парламентът е бил канен да наблюдава всички последни парламентарни избори в
Молдова. Парламентарните избори от 30 ноември 2014 г. бяха оценени сравнително
положително от международните наблюдатели от дългосрочната мисия за наблюдение
на ОССЕ/БДИПЧ. Заедно с ОССЕ/БДИПЧ, ПАСЕ и Парламентарната асамблея на
ОССЕ, проведените на 8 октомври 2016 г. парламентарни избори бяха последвани от
мисия на Европейския парламент за наблюдение. Президентските избори през 2016 г.
бяха наблюдавани от делегацията на Европейския парламент, ръководена от Игор
Шолтес (Verts/ALE, Словения). Делегацията на ЕП даде висока оценка на работата на
Централната избирателна комисия и приветства големия брой жени кандидати, като
същевременно осъди злоупотребата с административни ресурси, липсата на прозрачност
на финансирането на кампаниите и небалансираното отразяване в медиите.

БЕЛАРУС

ЕС е ангажиран с политика на „критичен ангажимент“ с Беларус. Неотдавнашното
двустранно сближаване между двете страни подтикна ЕС на 25 февруари 2016 г. да намали
санкциите, които прилага спрямо Беларус, например замразяване на активи, забрана
за пътуване и търговски и финансови ограничения. На 25 февруари 2016 г. Съветът реши
да не удължава ограничителните мерки за 170 души и три дружества, чието включване
в списъка вече беше преустановено. Въпреки това той разшири обхвата на другите мерки
с една година, включително оръжейно ембарго и замразяване на активи и забрана за
пътуване срещу четирима души, включени в списъка във връзка с неразкритото изчезване
на двама опозиционни политици, един бизнесмен и един журналист.
ЕС е предоставил на Беларус допълнителни стимули: в заключенията на срещата на
най-високо равнище на Източното партньорство в Рига през май 2015 г. се отбелязва
напредъкът в диалога за облекчаване на визовия режим и за реадмисия и се дава
възможност за възобновяване на диалога за правата на човека между ЕС и Беларус. Този
диалог, който беше проведен през 2012 г. и 2013 г., се изразяваше в размяна на мнения
между ЕС и представители на гражданското общество на Беларус. От 2014 г. насам
диалогът бе заменен от проект, насочен към прилагането на предложените реформи.
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ЕС и Беларус започнаха преговори по споразумения за облекчение на визовия режим и
за обратно приемане (реадмисия) през 2014 г. и относно партньорство за мобилност през
2015 г. Сътрудничеството в областта на миграцията ще бъде разработено през идните
години. Беларус не води преговори по споразумение за асоцииране с ЕС.
А. Позиция на Европейския парламент
Европейският парламент прие редица резолюции, критикуващи Беларус във връзка
с наличието на политически затворници в страната, ограниченията на свободата на
медиите и гражданското общество, незачитането на правата на човека и опорочените
парламентарни избори. През септември 2013 г. Парламентът прие препоръка за
цялостната стратегия на ЕС относно Беларус, като призова за освобождаване и
реабилитиране на всички политически затворници. Въпреки че основните принципи на
тази стратегия все още са в сила и са застъпени във всеки годишен доклад относно
общата външна политика и политиката на сигурност/общата политика за сигурност и
отбрана, конструктивната роля на Беларус в регионалната политика също е намерила
признание. На 6 април 2017 г., Европейският парламент прие спешна резолюция относно
положението в Беларус, в която се осъждат репресиите, през февруари и март 2017 г.,
срещу мирните протести в цялата страна.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
Европейският парламент не признава Народното събрание на страната поради начина,
по който се провеждат избори в Беларус. Ето защо ЕП не поддържа двустранни отношения
с тази Асамблея. Вместо това, делегацията на ЕП за връзки с Беларус се среща редовно
с представители на беларуската опозиция и гражданското общество за обсъждане на
политическите и икономическите събития в страната.
Неотдавнашното сближаване между ЕС и Беларус доведе до изпращането на делегация
на Европейския парламент през юни 2015 г. и през юли 2017 г.
В. Наблюдение на избори
Беларус не е канила Европейския парламент да наблюдава избори от 2001 г. насам.
Последните парламентарни избори бяха проведени на 11 септември 2016 г., като на тях
присъстваха мисии за наблюдение на избори от ОССЕ/СДИПЧ и ПАСЕ.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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