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TRE NABOLANDE I DET ØSTLIGE PARTNERSKAB:
UKRAINE, MOLDOVA OG HVIDERUSLAND

EU's østlige partnerskab, der blev iværksat i 2009, omfatter seks tidligere sovjetstater:
Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine. Det blev oprettet for
at støtte de politiske, sociale og økonomiske reformbestræbelser i disse lande med henblik
på at øge demokratisering og god regeringsførelse, energisikkerhed, miljøbeskyttelse samt
økonomisk og social udvikling. Alle medlemmer med undtagelse af Hviderusland tager del
i Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

UKRAINE

De dramatiske begivenheder, der har udspillet sig i Ukraine siden november 2013, begyndte som
en pro-EU-demonstration imod regeringens undladelse af at gå videre med associeringsaftalen
med EU, som var blevet paraferet i juli 2012. Mange af demonstranterne havde positive
holdninger til EU og anså formentlig aftalen for at være et skridt, der ville bringe dem tættere
på en tiltrædelsesproces. Denne bevægelse førte i sidste ende til et regeringsskifte og til et
parlamentsvalg (i oktober 2014), som bragte EU- og reformvenlige partier til magten.
I denne uroperiode annekterede Rusland ulovligt Krim i marts 2014, og den østlige del af
Ukraine kastede sig ud i en løsrivelseskrig. Ifølge FN er over 10 000 mennesker blevet dræbt i
Ukraine, siden konflikten begyndte. Dette tal indbefatter de 298 personer, der den 17. juli 2014
rejste med Malaysian Airlines' fly MH17, som styrtede ned i et separatistkontrolleret område.
Selv om den militære konflikt er aftaget noget takket være den våbenhvile, der blev aftalt
i Minsk, og som er blevet forlænget flere gange, har periodisk opblussen af kampene skabt
tvivl om våbenhvilens holdbarhed. Sammenstød i løbet af sommeren 2016 blev efterfulgt af en
skrøbelig våbenhvile, som blev indgået den 1. september 2016. EU har knyttet sine økonomiske
sanktioner mod Rusland sammen med Moskvas fuldstændige overholdelse af Minskaftalen.
Sanktionerne er blevet opretholdt lige siden.
I marts 2014 godkendte Kommissionen foranstaltninger med henblik på at støtte landet, og den
27. juni 2014 undertegnede EU og Ukraine associeringsaftalen. Kapitlerne om politisk dialog,
frihed, sikkerhed og retfærdighed samt om økonomisk, finansielt og sektorbaseret samarbejde
trådte midlertidigt i kraft den 1. november 2014. Handelsdelen af associeringsaftalen finder
midlertidig anvendelse fra den 1. januar 2016. Den midlertidige ikrafttræden markerede også
afslutningen på de trilaterale handelsforhandlinger med Rusland, som suspenderede landets
handelspræferencer i henhold til frihandelsaftalen for Fællesskabet af Uafhængige Stater pr.
1. januar 2016. Associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september 2017.
Ukrainske statsborgere har visumfri indrejse i Schengenområdet ved kortvarige ophold på op
til 90 dage. Forordningen om visumliberalisering for Ukraine trådte i kraft den 11. juni 2017.
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A. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet har vedtaget ni beslutninger, der vedrører Ukraine. Den seneste (om
ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim) blev vedtaget den 16. marts
2017. Den 11. oktober 2016 blev krimtatarernes leder, Mustafa Dzemilev, udvalgt som en af
favoritterne til Sakharovprisen 2016.
B. Samarbejde mellem parlamenterne
Forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Ukraines parlament (Verkhovna Rada) varetages
inden for rammerne af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine i Det Parlamentariske
Associeringsudvalg EU-Ukraine. Det første møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg
EU-Ukraine blev afholdt i Bruxelles den 24.-25. februar 2015. Det sjette møde i Det
Parlamentariske Associeringsudvalg fandt sted i september 2017. Den 3. juli 2015 undertegnede
Europa-Parlamentet og Verkhovna Rada et aftalememorandum i Kiev om en fælles ramme
for parlamentarisk støtte og kapacitetsopbygning. Efter en behovsvurderingsmission blev der
fremlagt en rapport med specifikke henstillinger under »Ukraine-ugen« (den 29. februar —
2. marts 2016) i Bruxelles.
Europa-Parlamentet fortsætter mæglings- og dialogprocessen med formanden for Verkhovna
Rada og de politiske grupperingers ledere. Processen, der er kendt som Jean Monnet-dialogen
efter det første møde, som fandt sted i den franske statsmands historiske hus i Bazoches i oktober
2016, har været fokuseret omkring institutionel reform af det ukrainske parlament.
C. Valgobservation
Parlamentet er blevet indbudt til at overvåge de nationale valg i Ukraine. En international
valgobservationsmission, der blev udsendt i 2014, omfattede en gruppe valgobservatører
fra Europa-Parlamentet og delegationer fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og
Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/
ODIHR), OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling
(PACE) og NATO's Parlamentariske Forsamling.
Ifølge de internationale observatører var parlamentsvalget i oktober 2014 veltilrettelagt, åbent,
demokratisk og generelt i overensstemmelse med internationale standarder. Afstemningen blev
anset for at konsolidere den positive valgpraksis, som var blevet iagttaget i forbindelse med
tidligere præsidentvalg i landet. Der var imidlertid stadig nogle uregelmæssigheder, fortrinsvis
(90 %) blandt kandidater i enkeltmandsdistrikter i de sydlige regioner.
Den 2. november 2014 blev der afholdt »præsident- og parlamentsvalg« i landets østlige
regioner. EU anerkendte ikke valgene og betragtede dem som ulovlige og i strid med ånden og
ordlyden i Minskaftalerne. Valget til den russiske Duma blev afholdt på hele Krims område den
18. september 2016, men blev ikke overvåget af OSCE/ODIHR. Det overvågede dog valget på
Den Russiske Føderations område.

MOLDOVA

Den 27. juni 2014 undertegnede EU og Moldova en associeringsaftale, inklusive en vidtgående
og bred frihandelsaftale (DCFTA), der har fundet midlertidig anvendelse siden september 2014.
I april 2014 blev Moldova det første land i Det Østlige Partnerskab til at nyde godt af en visumfri
ordning. EU's bistand til Moldova under det europæiske naboskabsinstrument (ENI) er også
steget betydeligt, fra 40 mio. EUR i 2007 til 131 mio. EUR i 2014. Efter skandalen om banksvig
i 2014 blev EU's bistand midlertidigt sat i bero. Den bilaterale bistand til Moldova under ENI
kunne svinge mellem 335 mio. EUR og 410 mio. EUR i perioden 2014-2017. Efter en kritisk
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beretning fra Revisionsretten, som blev offentliggjort i december 2016, er kun et begrænset
støttebeløb blevet udbetalt, indtil de centrale anbefalinger gennemføres.
Så snart associeringsaftalen med EU var blevet ratificeret af den moldoviske
Nationalforsamling, indførte Rusland en række foranstaltninger rettet mod import fra Moldova
og ophævede landets toldpræferencer under frihandelsaftalen for Fællesskabet af Uafhængige
Stater.
Efter en relativt rolig valgkamp, hvor der primært var fokus på geopolitiske spørgsmål (EU vs.
Den Eurasiske Økonomiske Union), resulterede Moldovas parlamentsvalg den 30. november
2014 i dannelsen af en pro-europæisk og reformvenlig liberal flertalskoalition, skønt det
pro-russiske socialistparti fik 21,37 % af stemmerne. Den 14. juni 2015 var der lokalvalg,
hvor de pro-europæiske partier vandt en snæver sejr over den pro-russiske lejr. Store
korruptionsskandaler førte til demonstrationer i gaderne, som tusinder af mennesker deltog
i. Siden valget har der været fire forskellige regeringer, hvilket understreger den manglende
politiske stabilitet i landet.
Den 4. marts 2016 genindførte Moldovas forfatningsdomstol direkte valg af republikkens
præsident og ophævede en lov fra juli 2000, som havde indført indirekte valg (foretaget af
parlamentets medlemmer). Første runde af præsidentvalget fandt sted den 30. oktober 2016,
hvor socialistpartiets pro-russiske kandidat, Igor Dodon, og pro-EU-kandidaten, Maia Sandu,
fra det liberaldemokratiske parti gik videre til anden runde den 13. november 2016. Igor Dodon
vandt valget.
Spørgsmålet om den løsrevne region Transnistrien, som ensidigt har erklæret sin uafhængighed,
er fortsat en stor udfordring for Moldova. Selv om de officielle drøftelser med henblik på at få
løst konflikten blev genoptaget i november 2011, har møderne — herunder to i 2014, ét i 2015
og endnu et i 2016 — indtil nu kun ført til minimale resultater. I kraft af en bilateral protokol
blev DCFTA'en udvidet til at omfatte Transnistrien fra den 1. januar 2016.
Ydermere opstod der i efteråret 2016 politiske spændinger mellem Chisinau og Comrat
(hovedstaden i Gagausien) som følge af fortolkningen af loven fra 1994 om Gagausiens
særstatus og andre politiske udviklinger (herunder den arrestordre, der blev udstedt på fire
gagausiske deputerede). Den politiske konflikt er siden blevet løst takket være den mægling,
der er foretaget af OSCE og af USA's og EU's ambassadører i landet.
A. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet godkendte associeringsaftalen mellem EU og Moldova den 13. november
2014. Tidligere i 2014 havde Parlamentet godkendt ikrafttrædelsen af den visumfrie ordning
for landet.
Parlamentet har bemærket dødvandet vedrørende Transnistrienspørgsmålet og har fremhævet
vigtigheden af, at der findes en politisk løsning.
B. Samarbejde mellem parlamenterne
Forbindelserne mellem EU og Moldova blev formaliseret i 2014 med undertegnelsen af
associeringsaftalen. Det første møde i Associeringsrådet EU-Moldova blev holdt den 16. marts
2015, og det fjerde møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova fandt sted i
Chisinau den 22. maj 2017.
C. Valgobservation
Parlamentet er blevet indbudt til at overvåge alle de seneste parlamentsvalg i Moldova.
Parlamentsvalget den 30. november 2014 blev bedømt relativt positivt af de internationale
observatører fra OSCE/ODIHR's langsigtede valgobservationsmission. Efter parlamentsvalget
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den 8. oktober 2016 gennemførte Europa-Parlamentet sammen med OSCE/ODIHR, PACE
og OSCE's Parlamentariske Forsamling en valgobservationsmission. Præsidentvalget i 2016
blev ligeledes overvåget af Europa-Parlamentets delegation under ledelse af Igor Soltes (Verts/
ALE, Slovenien). Delegationen roste den centrale valgkommissions arbejde og det store antal
kvindelige kandidater, men fordømte samtidig misbruget af administrative ressourcer, den
manglende gennemsigtighed i kampagnefinansieringen og den unuancerede mediedækning.

HVIDERUSLAND

EU fastholder en politik med »kritisk engagement« over for Hviderusland. En nylig bilateral
tilnærmelse mellem de to lande fik EU til den 25. februar 2016 at lempe de sanktioner, der var
indført over for Hviderusland — indefrysning af aktiver, rejseforbud samt handelsrestriktioner
og finansielle restriktioner. Rådet besluttede den 25. februar 2016 ikke at forlænge de
restriktive foranstaltninger mod 170 personer og tre virksomheder, hvis opførsel på listen
allerede var blevet ophævet. Det forlængede imidlertid de andre foranstaltninger, herunder
en våbenembargo, en indefrysning af aktiver samt rejseforbud mod fire personer, der var
blevet opført på listen i forbindelse med to oppositionspolitikeres, en forretningsmands og en
journalists uopklarede forsvinden.
EU har også givet Hviderusland yderligere opmuntring: I konklusionerne fra topmødet i Det
Østlige Partnerskab i Riga i maj 2015 noterede man sig de fremskridt, der var gjort med hensyn
til dialogen om visumlempelse og tilbagetagelse, og vejen blev åbnet for en genoptagelse af
dialogen mellem EU og Hviderusland om menneskerettigheder. Denne dialog, som fandt sted
i 2012 og 2013, bestod i en drøftelse mellem EU og repræsentanter for det hviderussiske
civilsamfund. Fra 2014 blev dialogen erstattet af et projekt, der fokuserede på gennemførelsen
af de foreslåede reformer.
Hviderusland og EU indledte forhandlinger om aftaler om visumlempelse og tilbagetagelse
i 2014 og om et mobilitetspartnerskab i 2015. I de kommende år vil samarbejdet
på migrationsområdet ligeledes blive udviklet. Hviderusland forhandler ikke om en
associeringsaftale med EU.
A. Europa-Parlamentets holdning
Europa-Parlamentet har vedtaget en række beslutninger, hvori det kritiserer Hviderusland
på grund af dets politiske fanger, begrænsningerne for så vidt angår mediefriheden og
civilsamfundet, den manglende overholdelse af menneskerettighederne og de mangelfulde
parlamentsvalg. I september 2013 vedtog Parlamentet en henstilling om EU's overordnede
strategi for Hviderusland, hvori der blev opfordret til løsladelse og rehabilitering af alle politiske
fanger. De grundlæggende principper i denne strategi er stadig gældende og er blevet gentaget
i hver eneste årsrapport om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den fælles sikkerheds-
og forsvarspolitik, men Hvideruslands konstruktive rolle i den regionale politik er også blevet
anerkendt. Europa-Parlamentet vedtog den 6. april 2017 en hastebeslutning om situationen i
Hviderusland, som fordømmer den hårde kurs over for de fredelige protester i hele landet i
februar og marts 2017.
B. Samarbejde mellem parlamenterne
Parlamentet anerkender ikke landets nationalforsamling på grund af måden, hvorpå der afholdes
valg i Hviderusland. Det opretholder derfor ikke bilaterale forbindelser med denne forsamling. I
stedet mødes Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland regelmæssigt med
medlemmer af den hviderussiske opposition og civilsamfundet for at diskutere den politiske og
økonomiske udvikling i landet.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//DA
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EU's nylige tilnærmelse til Hviderusland foranledigede, at en delegation fra Europa-Parlamentet
rejste dertil i juni 2015 samt i juli 2017.
C. Valgobservation
Hviderusland har ikke indbudt Europa-Parlamentet til at overvåge valg siden 2001. Det seneste
parlamentsvalg fandt sted den 11. september 2016, hvor OSCE/ODIHR og PACE gennemførte
valgobservationsmissioner.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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