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TRI SUSJEDNE ZEMLJE IZ ISTOČNOG
PARTNERSTVA: UKRAJINA, MOLDOVA I BJELARUS

Politika Istočnog partnerstva EU-a uspostavljena 2009. godine obuhvaća šest bivših
zemalja Sovjetskog Saveza: Armeniju, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruziju, Moldovu i Ukrajinu.
Partnerstvo je osmišljeno kako bi se podržali napori u pogledu političkih, društvenih i
gospodarskih reformi u tim zemljama, čiji je cilj jačanje demokratizacije i dobrog upravljanja,
energetske sigurnosti, zaštite okoliša te gospodarskog i društvenog razvoja. Svi članovi osim
Bjelarusa sudjeluju u Parlamentarnoj skupštini Euronest.

UKRAJINA

Dramatični događaji u Ukrajini započeli su u studenom 2013. kao manifestacija za EU nakon
vladina neuspjeha da ostvari napredak u vezi sa Sporazumom o pridruživanju s EU-om
parafiranim u srpnju 2012. godine. Mnogi su prosvjednici bili naklonjeni Europskoj uniji
i vjerojatno su taj sporazum smatrali korakom bliže postupku pristupanja. Taj je pokret
naposljetku doveo do smjene vlade i do parlamentarnih izbora (u listopadu 2014.), nakon kojih
na vlast dolaze proeuropske stranke koje se zalažu za reforme.
Tijekom tog burnog razdoblja Rusija je u ožujku 2014. nezakonito pripojila Krim, a u istočnoj
Ukrajini izbio je separatistički rat. Prema podacima UN-a u Ukrajini je od početka sukoba
ubijeno više od 10 000 osoba. Ta brojka obuhvaća i 298 osoba koje su 17. srpnja 2014. putovale
zrakoplovom na letu MH17 Malaysian Airlinesa, koji se srušio u području pod kontrolom
separatista.
Iako je intenzitet oružanog sukoba donekle smanjen zahvaljujući prekidu vatre o kojem je u
Minsku postignut sporazum i koji je nakon toga nekoliko puta obnavljan, povremeni okršaji
dovode u pitanje održivost primirja. Nakon sukoba tijekom ljeta 2016. uslijedilo je krhko
primirje o kojemu je dogovor postignut 1. rujna 2016. EU je ukidanje svojih ekonomskih
sankcija protiv Rusije uvjetovao njezinim potpunim poštovanjem Sporazuma iz Minska.
Sankcije su od tada na snazi.
U ožujku 2014. Komisija je donijela mjere za potporu Ukrajini, koja je 27. lipnja 2014. s EU-
om potpisala Sporazum o pridruživanju. Poglavlja o političkom dijalogu, pravosuđu, slobodi
i sigurnosti te gospodarskoj, financijskoj i sektorskoj suradnji privremeno su stupila na snagu
1. studenoga 2014. Dio o trgovini Sporazuma o pridruživanju privremeno se počeo primjenjivati
1. siječnja 2016. Privremeno stupanje na snagu također je označilo kraj trilateralnih trgovinskih
pregovora s Rusijom, koja je Ukrajini od 1. siječnja 2016. ukinula trgovinske povlastice u okviru
Sporazuma o slobodnoj trgovini Zajednice nezavisnih država. Sporazum o pridruživanju stupio
je na snagu 1. rujna 2017.
Na ukrajinske građane primjenjuje se bezvizni režim ulaska u schengenski prostor za
kratkotrajne boravke u trajanju do 90 dana. Uredba o liberalizaciji viznog režima za Ukrajinu
stupila je na snagu 11. lipnja 2017.
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A. Stajalište Europskog parlamenta
Europski parlament donio je devet rezolucija o Ukrajini. Najnovija rezolucija (o ukrajinskim
zatočenicima u Rusiji i stanju na Krimu) donesena je 16. ožujka 2017. Čelnik Krimskih Tatara
Mustafa Džemilev ušao je 11. listopada 2016. u uži izbor kandidata za Nagradu Saharov za
2016. godinu.
B. Međuparlamentarna suradnja
Za odnose između Europskog parlamenta i ukrajinskog parlamenta (Verhovna Rada) nadležan
je Parlamentarni odbor za pridruživanje između EU-a i Ukrajine u okviru Sporazuma o
pridruživanju između Europske unije i Ukrajine. Prva sjednica Parlamentarnog odbora za
pridruživanje između EU-a i Ukrajine održana je u Bruxellesu 24. i 25. veljače 2015.
Šesta sjednica Parlamentarnog odbora za pridruživanje održana je u rujnu 2017. Europski
parlament i Verhovna Rada potpisali su 3. srpnja 2015. u Kijevu memorandum o razumijevanju
o zajedničkom okviru za parlamentarnu podršku i jačanje kapaciteta. Nakon „misije u
svrhu ocjenjivanja potreba”, u Bruxellesu je tijekom „Tjedna Ukrajine” (od 29. veljače do
2. ožujka 2016.) predstavljeno izvješće s posebnim preporukama.
Europski parlament nastavlja proces posredovanja i dijaloga s predsjednikom Verhovne Rade
i čelnicima njezinih klubova zastupnika. Proces, poznat pod nazivom Dijalog „Jean Monnet”
nakon prvog susreta održanog u povijesnoj kući tog francuskog državnika u Bazochesu u
listopadu 2016., usredotočen je na institucijsku reformu ukrajinskog parlamenta.
C. Promatranje izbora
Parlament je pozvan na promatranje nacionalnih izbora u Ukrajini. Međunarodna misija za
promatranje izbora upućena 2014. obuhvaćala je skupinu promatrača izbora iz Europskog
parlamenta i izaslanstva Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije
za europsku sigurnost i suradnju (OESS/ODIHR), Parlamentarne skupštine OESS-a,
Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i Parlamentarne skupštine NATO-a.
Međunarodni promatrači izjavili su da su izbori održani u listopadu 2014. bili dobro
organizirani, transparentni, demokratski i općenito u skladu s međunarodnim standardima.
Izborima su konsolidirane pozitivne izborne prakse iz prethodnih predsjedničkih izbora u toj
zemlji. Međutim, i dalje su bile prisutne neke nepravilnosti za koje su najvećim dijelom (90 %)
odgovorni kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom u južnim regijama.
U istočnim regijama su 2. studenoga 2014. održani „predsjednički i parlamentarni izbori”. EU
nije priznao te izbore, smatrajući ih nezakonitima i u suprotnosti s tekstom i duhom Sporazuma
iz Minska. Izbori za rusku Dumu održani su 18. rujna 2016. na cijelom teritoriju Krima,
no OESS/ODIHR ih nije promatrao. Međutim, promatrao ih je na cijelom teritoriju Ruske
Federacije.

MOLDOVA

EU i Moldova potpisali su 27. lipnja 2014. Sporazum o pridruživanju, uključujući Detaljni
i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, koji se privremeno primjenjuje od rujna
2014. Od travnja 2014. godine Moldova je prvi zemlja Istočnog partnerstva koja uživa
prednosti bezviznog režima. Pomoć Europske unije Moldovi u okviru Europskog instrumenta
za susjedstvo također je znatno povećana, s 40 milijuna EUR 2007. na 131 milijun EUR 2014.
godine. Nakon skandala s bankovnim prijevarama 2014. isplata pomoći EU-a privremeno je
obustavljena. U razdoblju između 2014. i 2017. bilateralna pomoć Moldovi u okviru Europskog
instrumenta za susjedstvo mogla bi iznositi između 335 i 410 milijuna EUR. Nakon kritički
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intoniranog izvješća Revizorskog suda objavljenog u prosincu 2016. isplaćen je samo ograničen
iznos pomoći, u očekivanju provedbe ključnih preporuka.
Čim je Nacionalna skupština Moldove ratificirala Sporazum o pridruživanju s EU-om, Rusija
je uvela niz mjera usmjerenih na uvoz iz Moldove i na ukidanje njezinih trgovinskih povlastica
u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini Zajednice nezavisnih država.
Nakon relativno mirne izborne kampanje, koja je uglavnom bila usmjerena na geopolitička
pitanja (EU nasuprot Euroazijskoj gospodarskoj uniji), na parlamentarnim izborima u Moldovi
održanim 30. studenog 2014. na vlast je došla proeuropska i liberalna koalicija koja se zalaže
za reforme, dok je proruska Socijalistička partija dobila 21,37 % glasova. Lokalni izbori
održani su 14. lipnja 2015. i na njima su proeuropske stranke odnijele tijesnu pobjedu nad
proruskim strankama. Zbog velikih korupcijskih skandala izbili su ulični prosvjedi na kojima
su sudjelovale tisuće ljudi. Nakon izbora na vlasti su se izmijenile četiri vlade, što pokazuje
političku nestabilnost u državi.
Moldovski Ustavni sud 4. ožujka 2016. ponovno je uveo izravan izbor predsjednika Republike
na općim izborima, čime je ukinuo zakon iz srpnja 2000. kojim su uvedeni izbori predsjednika u
parlamentu. Prvi krug predsjedničkih izbora održan je 30. listopada 2016., a u drugi krug, održan
13. studenoga 2016., prošli su proruski kandidat Socijalističke partije Igor Dodon i proeuropska
kandidatkinja Maia Sandu iz Liberalne demokratske stranke. Na izborima je pobijedio Igor
Dodon.
Pitanje odcijepljene regije Pridnjestrovlja, koja je jednostrano proglasila neovisnost, i dalje je
veliki problem za Moldovu. Iako su u studenom 2011. ponovno nastavljeni službeni pregovori
u cilju rješavanja sukoba, na sastancima su (uključujući dva održana 2014., jedan 2015. i još
jedan 2016. godine) ostvareni ograničeni rezultati. Zahvaljujući bilateralnom protokolu Detaljni
i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini od 1. siječnja 2016. proširen je na Pridnjestrovlje.
Osim toga, političke napetosti između Kišinjeva i Komrata (glavnog grada Gagauzije) izašle su
na vidjelo u jesen 2016. zbog tumačenja zakona o posebnom statusu Gagauzije iz 1994. i ostalih
političkih događaja (uključujući uhidbeni nalog izdan za četiri zastupnika iz Gagauzije). Taj je
politički sukob u međuvremenu razriješen zahvaljujući posredovanju veleposlanika OESS-a,
SAD-a i EU-a u toj zemlji.
A. Stajalište Europskog parlamenta
Europski parlament je 13. studenog 2014. odobrio Sporazum o pridruživanju između Europske
unije i Moldove. Prije toga, također 2014. godine, Parlament je podržao stupanje na snagu
bezviznog režima za Moldovu.
Parlament je primio na znanje izostanak napretka u pogledu Pridnjestrovlja i u više je navrata
istaknuo važnost pronalaženja političkog rješenja.
B. Međuparlamentarna suradnja
Odnosi između EU-a i Moldove formalizirani su 2014. potpisivanjem Sporazuma o
pridruživanju. Prva sjednica Vijeća za pridruživanje između EU-a i Moldove održana je
16. ožujka 2015., dok je četvrta sjednica Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-
a i Moldove održana 22. svibnja 2016. u Kišinjevu.
C. Promatranje izbora
Parlament je bio pozvan na promatranje svih nedavnih parlamentarnih izbora u Moldovi.
Međunarodni promatrači u sklopu dugoročne promatračke misije OESS-a/ODIHR-a relativno
su pozitivno ocijenili parlamentarne izbore održane 30. studenoga 2014. Zajedno s OESS-
om/ODIHR-om, Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe i Parlamentarnom skupštinom
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OESS-a promatračka misija Europskog parlamenta pratila je parlamentarne izbore održane
8. listopada 2016. Predsjedničke izbore održane 2016. također je promatralo izaslanstvo
Europskog parlamenta pod vodstvom Igora Šoltesa (Zeleni/ALE, Slovenija). Izaslanstvo je
pohvalilo rad središnjeg izbornog povjerenstva i činjenicu da se kandidiralo mnogo žena,
no osudilo je zloupotrebu administrativnih resursa, nedostatak transparentnosti financiranja
kampanje i neuravnoteženu zastupljenost u medijima.

BJELARUS

EU se zalaže za politiku „kritičkog angažmana” u Bjelarusu. Zahvaljujući nedavnom
bilateralnom približavanju dviju zemalja, EU je 25. veljače 2016. ublažio sankcije koje je
nametnuo Bjelarusu, a koje uključuju zamrzavanje imovine, zabrane putovanja te trgovinska
i financijska ograničenja. Vijeće je 25. veljače 2016. odlučilo da neće produžiti restriktivne
mjere za 170 osoba i tri poduzeća, čije je uvrštavanje na popis već bilo suspendirano. Međutim,
produžilo je druge mjere koje uključuju embargo na oružje te zamrzavanje imovine i zabranu
putovanja za četiri osobe koje su uvrštene na popis zbog povezanosti s nerazriješenim nestankom
dvojice oporbenih političara, jednog poduzetnika i jednog novinara.
Osim toga, Europska unija potiče Bjelarus na sljedeći način: u zaključcima sa sastanka na vrhu
Istočnog partnerstva održanog u Rigi u svibnju 2015. utvrđeno je da je postignut napredak u
dijalogu o pojednostavljenju viznog režima i ponovnom prihvatu te je na taj način otvoren put
ponovnom pokretanju dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Bjelarusa. Taj se dijalog
odvijao 2012. i 2013. i sastojao se od razmjene gledišta između EU-a i predstavnika bjelaruskog
civilnog društva. Dijalog je 2014. zamijenjen projektom usmjerenim na provođenje predloženih
reformi.
EU i Bjelarus su 2014. započeli pregovore o sporazumu o pojednostavljenju viznog režima
i sporazumu o ponovnom prihvatu, a 2015. o partnerstvu za mobilnost. U narednim će se
godinama također razvijati suradnja u području migracija. Bjelarus ne pregovara o sporazumu
o pridruživanju s Europskom unijom.
A. Stajalište Europskog parlamenta
Europski parlament donio je nekoliko rezolucija u kojima se Bjelarus kritizira zbog političkih
zatvorenika, ograničavanja slobode medija i civilnog društva, nepoštovanja ljudskih prava i
neregularnih parlamentarnih izbora. Parlament je u rujnu 2013. donio preporuku o cjelokupnoj
strategiji EU-a prema Bjelarusu i pozvao na oslobođenje i rehabilitaciju svih političkih
zatvorenika. Iako glavne postavke te strategije i dalje vrijede i navode se u svakom godišnjem
izvješću o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici / zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj
politici, priznata je i konstruktivna uloga Bjelarusa u regionalnoj politici. Parlament je
6. travnja 2017. donio hitnu rezoluciju o stanju u Bjelarusu, osuđujući suzbijanje mirnih
prosvjeda diljem zemlje u veljači i ožujku 2017. godine.
B. Međuparlamentarna suradnja
Parlament ne priznaje Nacionalnu skupštinu Bjelarusa zbog načina na koji se u toj zemlji
održavaju izbori. Stoga s njom ne održava bilateralne odnose. Umjesto toga, izaslanstvo
Parlamenta za odnose s Bjelarusom redovito se sastaje s predstavnicima bjelaruske oporbe i
civilnog društva, s kojima raspravlja o političkim i gospodarskim događajima u zemlji.
Nedavno poboljšanje odnosa s Bjelarusom potaknulo je izaslanstvo Europskog parlamenta da
u lipnju 2015. i srpnju 2017. posjeti tu zemlju.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//HR
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C. Promatranje izbora
Bjelarus od 2001. nije pozvao Parlament na promatranje izbora. Posljednji parlamentarni
izbori održani su 11. rujna 2016., a misije za promatranje izbora vodili su OESS/ODIHR i
Parlamentarna skupština Vijeća Europe.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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