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HÁROM KELETI PARTNERSÉGI SZOMSZÉD:
UKRAJNA, MOLDOVA ÉS BELARUSZ

Az EU 2009-ben megindított keleti partnerségi politikája hat posztszovjet államra terjed ki:
Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna. A partnerség célja,
hogy támogatást nyújtson ezen országok politikai, szociális és gazdasági reformtörekvéseihez
a demokratizálódás és a jó kormányzás, az energiabiztonság, a környezetvédelem, valamint
a gazdasági és társadalmi fejlődés fokozása érdekében. Belarusz kivételével az összes
résztvevő tagja az Euronest Parlamenti Közgyűlésnek.

UKRAJNA

Az Ukrajnában 2013 novembere óta tartó drámai események az Unió melletti tüntetésként
kezdődtek amiatt, hogy a kormány elmulasztotta az előrelépést az Unióval kötendő társulási
megállapodás tekintetében, amely folyamat eredetileg 2012 júliusában kezdődött. Sok
tiltakozónak EU-barát nézetei voltak és valószínűleg úgy gondolták, hogy ez a megállapodás
lesz az a lépés, amely közelebb viszi őket a csatlakozási folyamathoz. A mozgalom végül
kormányváltáshoz és parlamenti választásokhoz vezetett (2014 októberében), amely során
Európa- és reformpárti pártok kerültek hatalomra.
A zavargások során, 2014 márciusában Oroszország jogellenesen annektálta a Krímet, Ukrajna
keleti része pedig szeparatista háborúba süllyedt. Az ENSZ szerint a konfliktus kezdete óta több
mint 10 000 embert öltek meg Ukrajnában. Az áldozatok között szerepel a maláj légitársaság
MH17 számú járatának 298 utasa, amely a szeparatisták által ellenőrzött területen zuhant le
2014. július 17-én.
Bár a katonai konfliktus a Minszkben elfogadott és többször megújított tűzszünetnek
köszönhetően némileg enyhült, a harcok időnkénti fellángolása megkérdőjelezi a fegyverszünet
fenntarthatóságát. A 2016 nyarán kitört harcokat követően 2016. szeptember 1-jén törékeny
tűzszünetben állapodtak meg. Az EU Oroszország elleni gazdasági szankcióit a minszki
megállapodás Moszkva általi maradéktalan teljesítéséhez kötötte. A szankciók azóta is
érvényben vannak.
2014 márciusában a Bizottság intézkedéseket fogadott el az ország támogatására, és
2014. június 27-én az EU és Ukrajna aláírta a társulási megállapodást. A politikai
párbeszédről, az igazságszolgáltatásról, a szabadságról és a biztonságról, a gazdasági,
pénzügyi és ágazati együttműködésről szóló fejezetek 2014. november 1-jén ideiglenesen
hatályba léptek. A társulási megállapodás kereskedelmi részének alkalmazását ideiglenes
jelleggel 2016. január 1-jén kezdték meg. Az ideiglenes hatályba lépés egyúttal a
kereskedelemmel kapcsolatos háromoldalú tárgyalások végét is jelentette Oroszországgal,
amely 2016. január 1-jei hatállyal felfüggesztette az országnak a Független Államok Közössége
szabadkereskedelmi megállapodásának keretében biztosított kereskedelmi kedvezményeket. A
társulási megállapodás 2017. szeptember 1-én lépett hatályba.
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Az ukrán állampolgárok 90 napot meg nem haladó időtartamra vízummentességet
élveznek a schengeni térségben. Az ukrán állampolgárok vízummentességéről szóló rendelet
2017. június 11-én lépett hatályba.
A. Az Európai Parlament álláspontja
Az Európai Parlament kilenc állásfoglalást fogadott el Ukrajnára vonatkozóan. A legfrissebb
állásfoglalást (az Oroszországban fogva tartott ukrán foglyokról és a Krím félszigeten kialakult
helyzetről) 2017. március 16-án fogadták el. 2016. október 11-én Musztafa Dzsemiljev krími
tatár vezetőt jelölték a 2016-os Szaharov-díjra.
B. Parlamenti együttműködés
Az Európai Parlament és az ukrán parlament (a Verhovna Rada) közötti kapcsolatok az EU és
Ukrajna közötti társulási megállapodás keretében zajlanak az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási
Bizottságban. Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság első ülésére 2015. február 24–25-
én került sor Brüsszelben, hatodik ülését pedig 2017 szeptemberében tartották. 2015. július 3-
án az Európai Parlament és a Verhovna Rada egyetértési megállapodást írt alá Kijevben
a parlamenti támogatás és kapacitásépítés közös keretéről. Egy igényfelmérő küldöttséget
követően konkrét ajánlásokat megfogalmazó jelentés ismertetésére került sor Brüsszelben az
„Ukrajna-hét” (2016. február 29–március 2.) alatt.
Az Európai Parlament továbbra is folytatja a közvetítés és párbeszéd folyamatát a Verhovna
Rada elnökével és a képviselőcsoportok vezetőivel. A Jean Monnet párbeszédként emlegetett
folyamat – amiatt, hogy az első találkozóra 2016 októberében, a francia államférfi nevezetes
bazoches-i házában került sor – az ukrán parlament intézményi reformjára összpontosított.
C. Választásmegfigyelés
A Parlamentet meghívták az Ukrajnában zajló országos választások megfigyelésére. 2014-ben
a nemzetközi választási megfigyelő misszióban részt vett az Európai Parlament megfigyelő
küldöttsége, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez tartozó Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (EBESZ ODIHR), az EBESZ Parlamenti Közgyűlése,
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) és a NATO Parlamenti Közgyűlése.
A nemzetközi megfigyelők szerint a 2014. októberi választások jól szervezettek, átláthatók,
demokratikusak és általában a nemzetközi normáknak megfelelőek voltak. Véleményük szerint
a szavazás megszilárdította az országban korábban lezajlott elnökválasztás során elismert
pozitív választási gyakorlatokat. Némi szabálytalanság azért megmaradt, főleg (90%-ban) a déli
régiók egyetlen mandátumos körzeteinek jelöltjei esetében.
2014. november 2-án „elnöki és parlamenti választásokat” tartottak az ország keleti részében. Az
EU nem ismerte el a választásokat és azokat jogellenesnek, továbbá a minszki megállapodások
betűjének és szellemének ellentmondónak tekinti. 2016. szeptember 18-án az Krím egész
területén oroszországi parlamenti választásokat tartottak, azonban az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala nem figyelte meg azokat. A választásokat azonban az
Oroszországi Föderáció területén megfigyelte.

MOLDOVA

2014. június 27-én az EU és Moldova társulási megállapodást írt alá, beleértve egy mélyreható és
átfogó szabadkereskedelmi térség kialakítását is, melyet ideiglenes jelleggel 2014 szeptembere
óta alkalmaznak. Moldova a keleti partnerség első országa, amely 2014 áprilisa óta
vízummentességet élvez. Az EU által az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében
Moldovának nyújtott támogatás is jelentősen megnőtt, a 2007-es 40 millió euróról 131 millió
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euróra 2014-ben. A 2014-es banki csalási botrányt követően az uniós támogatást átmenetileg
felfüggesztették. Az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében Moldovának nyújtott
kétoldalú támogatás összege a 2014-2017 közötti időszakban mintegy 335-410 millió euró
között mozoghat. A Számvevőszék 2016 decemberében közzétett kritikus jelentése szerint a
támogatás csupán igen kis részét folyósították, és a legfontosabb ajánlások végrehajtása még
várat magára.
Amint a Moldovai Nemzetgyűlés megerősítette az EU-val való társulási megállapodást,
Oroszország azonnal a Moldovából származó importot sújtó intézkedéseket vezetett
be és visszavonta az országnak a Független Államok Közössége szabadkereskedelmi
megállapodásának keretében biztosított kereskedelmi kedvezményeket.
Egy főleg geopolitikai kérdésekre (EU kontra Eurázsiai Gazdasági Unió) összpontosító,
viszonylag nyugodt választási kampányt követően a 2014. november 30-i moldovai parlamenti
választás Európa- és reformpárti liberális többségi koalíciót juttatta hatalomra, bár a
szavazatok 21,37%-át az oroszbarát Szocialista Párt szerezte meg. A helyhatósági választásokra
2015. június 14-én került sor, amely az Európa-pártiak szoros győzelmét hozta az oroszbarát
tábor felett. A hangos korrupciós botrányokat több ezer ember részvételével tartott békés
demonstrációk követték. A választások óta négy kormány követte egymást, ami rávilágít az
ország politikai instabilitására.
2016. március 4-én a Moldovai Alkotmánybíróság visszaállította a köztársasági elnök közvetlen
választás útján történő megválasztását, és eltörölte azt a 2000. júliusi jogszabályt, amely a
parlament általi megválasztását írja elő. Az elnökválasztás első fordulójára 2016. október 30-án
került sor, és a szocialista párti oroszbarát jelölt, Igor Dodon és az EU-párti Liberális Demokrata
párt jelöltje, Maia Sandu jutott be a második fordulóba, melyre 2016. november 13-án került
sor. A választást Igor Dodon nyerte.
Moldova számára a legnagyobb kihívást továbbra is a Moldovától való függetlenségét
egyoldalúan kinyilvánító Dnyeszter-melléki szakadár terület kérdése jelenti. Ugyan a konfliktus
rendezését célzó hivatalos megbeszélések 2011 novemberében folytatódtak, a találkozók –
közülük kettőre 2014-ben, egyre 2015-ben, egy másikra pedig 2016-ban került sor – eddig
csak korlátozott eredménnyel jártak. Egy kétoldalú jegyzőkönyvnek köszönhetően a mélyreható
és átfogó szabadkereskedelmi térséget 2016. január 1-jével kiterjesztették a Dnyeszter-melléki
területre is.
Chișinău és Comrat (Gagauzia fővárosa) között ráadásul 2016 őszén politikai feszültségek
alakultak ki a Gagauziának különleges státuszt biztosító 1994-es törvény értelmezése és más
politikai események (köztük a négy gagauz képviselő ellen kiadott letartóztatási parancs)
nyomán. A politikai konfliktus azóta az EBESZ, az Egyesült Államok és az EU ottani
nagykövetei közvetítésének köszönhetően megoldódott.
A. Az Európai Parlament álláspontja
Az Európai Parlament 2014. november 13-án jóváhagyta az EU és Moldova közötti társulási
megállapodást. A Parlament 2014-ben, még ezt megelőzően, támogatta a vízummentesség
bevezetését az ország számára.
A Parlament rámutatott a Dnyeszter-melléki patthelyzetre, és számos alkalommal hangsúlyozta
a politikai megoldás szükségességét.
B. Parlamenti együttműködés
Az EU és Moldova közötti kapcsolatok 2014-ben, a társulási megállapodás aláírásával
váltak hivatalossá. Az EU–Moldova Társulási Tanács első ülésére 2015. március 16-án, az
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EU–Moldova Parlamenti Társulási Bizottság negyedik ülésére pedig 2017. május 22-én,
Chișinăuban került sor.
C. Választásmegfigyelés
A Parlamentet meghívták a Moldovában zajló összes közelmúltbeli parlamenti választás
megfigyelésére. A 2014. november 30-i parlamenti választásokat az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala hosszú távú megfigyelő missziójának nemzetközi
megfigyelői viszonylag pozitívan értékelték. A 2016. október 8-i parlamenti választásokat az
Európai Parlament választásmegfigyelő küldöttsége az EBESZ Demokratikus Intézmények
és Emberi Jogok Hivatalával, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésével és az EBESZ
Parlamenti Közgyűlésével együtt követte nyomon. A 2016-os elnökválasztást is megfigyelte az
Európai Parlament Igor Soltes (Verts/ALE, Szlovénia) által vezetett küldöttsége. A küldöttség
nagyra értékelte a központi választási bizottság munkáját és elismerésének adott hangot a nagy
számú női jelölt miatt, ugyanakkor elítélte az adminisztratív erőforrásokkal való visszaélést, a
kampányfinanszírozás átláthatatlanságát és a kiegyensúlyozatlan médiabeszámolókat.

BELARUSZ

Az EU Belarusszal szemben a kritikus elkötelezettség politikáját érvényesíti. A két ország
közötti közelmúltbeli közeledés arra késztette az EU-t, hogy 2016. február 25-én enyhítsen
a Belarusszal szemben alkalmazott szankcióin (vagyoni eszközök befagyasztása, utazási
tilalom, valamint kereskedelmi és pénzügyi korlátozások). A Tanács 2016. február 25-én úgy
határozott, hogy 170 olyan személlyel és 3 társasággal szemben nem hosszabbítja meg a
korlátozó intézkedéseket, melyek listán való bejegyzését már amúgy is felfüggesztették. A többi
intézkedést azonban – beleértve a fegyverembargót, az eszközök befagyasztását és két ellenzéki
politikus, egy üzletember és egy újságíró eltűnésének megoldatlan ügyével kapcsolatban a listán
szereplő négy személlyel szembeni utazási tilalmat – egy évvel meghosszabbította.
Az EU további ösztönzést is adott Belarusznak: a 2015. májusi, rigai keleti partnerségi
csúcstalálkozó következtetései szerint előrelépés történt a vízumkönnyítés és a visszafogadásról
folytatott párbeszéd területén, illetve megnyílt az út az EU és Belarusz közti emberi jogi
párbeszéd újraindítása előtt. A 2012-ben és 2013-ban tartott párbeszéd az EU és a belarusz
civil társadalom képviselői közötti eszmecseréből állt. 2014-től kezdődően a javasolt reformok
végrehajtására összpontosító projekt váltotta fel a párbeszédet.
Az EU és Belarusz között tárgyalások kezdődtek 2014-ben a vízumkönnyítésről és a
visszafogadásról szóló megállapodásról, 2015-ben pedig egy mobilitási partnerségről. Az
elkövetkező években a felek a migráció területén is együttműködést alakítanak ki. Belarusz nem
folytat tárgyalásokat az Unióval társulási megállapodásról.
A. Az Európai Parlament álláspontja
Az elmúlt években az Európai Parlament több, a belarusz fejleményeket – a politikai
foglyokat, a médiaszabadságot és a civil társadalmat érintő korlátozásokat, az emberi jogok
megsértését, valamint a szabálytalan parlamenti választásokat – bíráló állásfoglalást is
elfogadott. 2013 szeptemberében a Parlament ajánlást fogadott el a Belaruszra vonatkozó átfogó
uniós stratégiáról, amelyben az összes politikai fogoly szabadon bocsátására és rehabilitálására
szólított fel. Amellett, hogy e stratégia alapvetései továbbra is érvényben vannak, illetve
azoknak a közös kül- és biztonságpolitikáról, valamint a közös biztonság- és védelempolitikáról
szóló éves jelentések is minden alkalommal hangot adnak, az is elismerést nyert, hogy Belarusz
konstruktív szerepet játszik a regionális politikában. A Parlament 2017. április 6-án sürgős

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//HU
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állásfoglalást fogadott el a belarusz helyzetről, amelyben elítélte a 2017. februári és márciusi
békés országos tüntetésekkel szembeni kemény fellépést.
B. Parlamenti együttműködés
A választások Belaruszban történő lebonyolításának módja miatt a Parlament nem ismeri el az
ország Nemzetgyűlését, ennélfogva nem is tart fenn vele kétoldalú kapcsolatokat. A Parlament
Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége ehelyett rendszeresen találkozik a
belarusz ellenzék és a civil társadalom tagjaival az országban zajló politikai és gazdasági
fejlemények megvitatása céljából.
Az EU és Belarusz közelmúltbeli közeledése arra késztette az Európai Parlamentet, hogy
2015 júniusában és 2017 júliusában küldöttséget indítson Belaruszba.
C. Választásmegfigyelés
Belarusz 2001 óta nem hívta meg a Parlamentet a választások megfigyelésére. A
legutóbbi parlamenti választásokat 2016. szeptember 11-én tartották az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
választásmegfigyelő küldöttségeinek részvételével.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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