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TRYS RYTŲ PARTNERYSTĖS KAIMYNĖS:
UKRAINA, MOLDOVA IR BALTARUSIJA

2009 m. pradėta įgyvendinti ES Rytų partnerystės politika taikoma šešioms buvusios Sovietų
Sąjungos valstybėms: Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai.
Ji sukurta siekiant tose šalyse remti politinių, socialinių ir ekonominių reformų pastangas
ir taip skatinti demokratizaciją ir gerą valdymą, energetinį saugumą, aplinkos apsaugą ir
ekonominę bei socialinę plėtrą. Visos Rytų partnerystės šalys, išskyrus Baltarusiją, priklauso
EURONEST parlamentinei asamblėjai.

UKRAINA

Dramatiški įvykiai, vykstantys Ukrainoje nuo 2013 m. lapkričio mėn., prasidėjo kaip ES
palankus protestas, nukreiptas prieš vyriausybės sprendimą nepasirašyti asociacijos susitarimo
su ES, kuris buvo parafuotas 2012 m. liepos mėn. Daugelis protestuotojų pritarė glaudesniems
ryšiams su ES ir veikiausiai susitarimą laikė žingsniu, kuris priartintų juos prie pasirengimo
narystei proceso. Dėl šio judėjimo galiausiai pasikeitė vyriausybė ir 2014 m. spalio mėn. įvyko
parlamento rinkimai, po kurių į valdžią atėjo proeuropietiškos ir už reformas pasisakančios
partijos.
Per neramumų laikotarpį Rusija 2014 m. kovo mėn. neteisėtai aneksavo Krymą, o rytinėje
Ukrainos dalyje kilo separatistinis karas. Anot JT, nuo konflikto pradžios Ukrainoje žuvo
daugiau kaip 10 000 žmonių. Į šį skaičių įtraukti ir 298 keleiviai, 2014 m. liepos 17 d.
skridę „Malaysian Airlines“ reiso MH17 lėktuvu, kuris sudužo separatistų kontroliuojamoje
teritorijoje.
Nors po to, kai Minske buvo pasiektas keletą kartų atnaujintas susitarimas dėl ugnies
nutraukimo, karinio konflikto mastas šiek tiek sumažėjo, periodiniai susirėmimų protrūkiai
leidžia abejoti paliaubų tvarumu. Po 2016 m. vasaros susirėmimų 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo
pasiektos trapios paliaubos dėl ugnies nutraukimo. ES savo ekonomines sankcijas Rusijai taikys
tol, kol Maskva pradės visapusiškai laikytis Minsko susitarimo. Šios sankcijos taikomos iki šiol.
2014 m. kovo mėn. Komisija pritarė priemonėms, skirtoms šaliai remti, o 2014 m. birželio
27 d. ES ir Ukraina pasirašė asociacijos susitarimą. Skyriai dėl politinio dialogo, teisingumo,
laisvės ir saugumo, ekonominio, finansinio ir sektorių bendradarbiavimo preliminariai įsigaliojo
2014 m. lapkričio 1 d. Asociacijos susitarimo dalis dėl prekybos 2016 m. sausio 1 d. pradėta
taikyti preliminariai. Preliminariai pradėjus taikyti susitarimą taip pat nutrūko trišalės prekybos
derybos su Rusija – ji nuo 2016 m. sausio 1 d. sustabdė šalies prekybos lengvatas pagal
Nepriklausomų valstybių sandraugos laisvosios prekybos susitarimą (NVS LPS). Asociacijos
susitarimas įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Ukrainos gyventojams trumpalaikio buvimo Šengeno erdvėje (neviršijančio 90 dienų) atveju
taikomas bevizis režimas. Reglamentas dėl vizų režimo liberalizavimo Ukrainai įsigaliojo
2017 m. birželio 11 d.
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A. Europos Parlamento pozicija
Europos Parlamentas priėmė devynias rezoliucijas dėl Ukrainos. Naujausia iš jų (dėl ukrainiečių
kalinių Rusijoje ir padėties Kryme) buvo priimta 2017 m. kovo 16 d. 2016 m. spalio 11 d. Krymo
totorių lyderis Mustafa Dzemilev buvo įtrauktas į kandidatų gauti 2016 m. Sacharovo premiją
sąrašą.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Europos Parlamento ir Ukrainos Parlamento (Aukščiausiosios Rados) santykiai pagal ES ir
Ukrainos asociacijos susitarimą- palaikomi vykdant ES ir Ukrainos parlamentinio asociacijos
komiteto (PAK) darbą. Pirmasis ES ir Ukrainos PAK posėdis vyko 2015 m. vasario 24–
25 d. Briuselyje. Šeštasis PAK posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo mėn. 2015 m. liepos 3 d.
Europos Parlamentas ir Aukščiausioji Rada Kijeve pasirašė Susitarimo memorandumą dėl
bendros parlamentinės paramos ir gebėjimų stiprinimo sistemos. Pasibaigus poreikių vertinimo
misijos vizitui parengta ataskaita, kurioje pateiktos konkrečios rekomendacijos ir kuri pristatyta
„Ukrainos savaitės“ metu (2016 m. vasario 29 d. – kovo 2 d.) Briuselyje.
Europos Parlamentas tęsia tarpininkavimo ir dialogo procesą su Aukščiausiosios Rados
pirmininku ir politinių frakcijų vadovais. Procese (žinomame kaip „Jean Monnet dialogas“ po
pirmojo jo posėdžio, kuris 2016 m. spalio mėn. įvyko su šiuo Prancūzijos valstybės veikėju
susijusiame istoriniame pastate Bazoches) daugiausia dėmesio skirta Ukrainos Parlamento
institucinei reformai.
C. Rinkimų stebėjimas
Parlamentas buvo pakviestas stebėti nacionalinių rinkimų Ukrainoje. 2014 m. pasiųstą
tarptautinę rinkimų stebėjimo misiją sudarė Europos Parlamento rinkimų stebėtojų grupė,
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir
žmogaus teisių biuro, ESBO parlamentinės asamblėjos, Europos Tarybos parlamentinės
asamblėjos (PACE) ir NATO parlamentinės asamblėjos delegacijos.
Tarptautinių stebėtojų teigimu, 2014 m. spalio mėn. vykę parlamento rinkimai buvo gerai
organizuoti, skaidrūs, demokratiniai ir iš esmės atitiko tarptautinius standartus. Manoma, kad
balsavimas įtvirtino gerąją rinkimų praktiką, pripažintą per anksčiau šalyje vykusius prezidento
rinkimus. Visgi nebuvo išvengta tam tikrų pažeidimų, kuriuos daugiausia (90 proc.) įvykdė
kandidatai pietinių regionų vienmandatėse apylinkėse.
Šalies rytiniuose regionuose 2014 m. lapkričio 2 d. įvyko „prezidento ir parlamento rinkimai“.
ES šių rinkimų nepripažino ir laikė juos neteisėtais bei prieštaraujančiais Minsko susitarimo
nuostatoms ir dvasiai. 2016 m. rugsėjo 18 d. visoje Krymo teritorijoje vyko rinkimai į Rusijos
Dūmą, tačiau ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras jų nestebėjo. Jis stebėjo
rinkimus visoje Rusijos Federacijos teritorijoje.

MOLDOVA

2014 m. birželio 27 d. ES ir Moldova pasirašė asociacijos susitarimą (apimantį išsamų ir
visapusišką laisvosios prekybos susitarimą), kuris preliminariai taikomas nuo 2014 m. rugsėjo
mėn. 2014 m. balandžio mėn. Moldova tapo pirmąja ES Rytų partnerystės šalimi, kuriai
taikomas bevizis režimas. ES gerokai padidino paramą Moldovai pagal Europos kaimynystės
priemonę – nuo 40 mln. EUR 2007 m. iki 131 mln. EUR 2014 m. Po 2014 m. bankų
sukčiavimo skandalo ES parama buvo laikinai sustabdyta. 2014-2017 m. laikotarpiu dvišalė
parama Moldovai pagal Europos kaimynystės priemonę galėtų sudaryti nuo 335 mln. iki



Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 3

410 mln. EUR. 2016 m. gruodžio mėn. paskelbus kritišką Audito Rūmų ataskaitą išmokėta tik
nedidelė pagalbos suma laukiant, kol bus įgyvendintos pagrindinės rekomendacijos.
Iškart po to, kai Moldovos Respublikos Parlamentas ratifikavo asociacijos susitarimą su ES,
Rusija pradėjo taikyti įvairias priemones, nukreiptas prieš importą iš Moldovos, ir panaikino
Moldovai taikomas prekybos lengvatas pagal NVS LPS.
Gana ramiai praėjus rinkimų kampanijai, per kurią daugiausia dėmesio buvo skiriama
geopolitiniams klausimams (ES ar Eurazijos ekonominė sąjunga), po 2014 m. lapkričio 30 d.
Moldovos parlamento rinkimų jame susiformavo proeuropietiška ir reformas palaikanti liberali
daugumos koalicija, nors prorusiška Socialistų partija surinko 21,37 proc. balsų. Vietos rinkimai
surengti 2015 m. birželio 14 d. Juose proeuropietiškos partijos nedideliu skirtumu pranoko
prorusiškas partijas. Dideli korupcijos skandalai buvo daugiatūkstantinių gatvės demonstracijų
priežastis. Po rinkimų valdė jau keturios vyriausybės, o tai rodo šalies politinį nestabilumą.
2016 m. kovo 4 d. Moldovos Konstitucinis Teismas grąžino respublikos prezidento rinkimų
visuotiniu balsavimu tvarką, panaikindamas 2000 m. liepos mėn. įstatymą, kuriuo buvo nustatyti
prezidento rinkimai parlamente. Pirmasis prezidento rinkimų turas įvyko 2016 m. spalio 30 d.
Į antrą turą, kuris surengtas 2016 m. lapkričio 13 d., pateko prorusiškas Socialistų partijos
kandidatas Igor Dodon ir ES palanki Liberalų demokratų partijos kandidatė Maia Sandu.
Rinkimus laimėjo Igor Dodon.
Vienas pagrindinių sunkumų, su kuriais susiduria Moldova – neišspręstas atsiskyrusio
Padniestrės regiono, kuris vienašališkai paskelbė nepriklausomybę, klausimas. Nors oficialios
derybos, kuriomis siekiama išspręsti konfliktą, atnaujintos 2011 m. lapkričio mėn., susitikimų
(įskaitant du surengtus 2014 m., vieną – 2015 m. ir vieną – 2016 m.) rezultatai iki šiol buvo
menki. Pasirašius dvišalį protokolą nuo 2016 m. sausio 1 d. Padniestrei buvo pradėtas taikyti
išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas.
Be to, 2016 m. rudenį vėl kilo politinė įtampa tarp Kišiniovo ir Komrato (Gagauzijos sostinė). Ji
buvo susijusi su 1994 m. įstatymo dėl ypatingo Gagauzijos statuso aiškinimu ir kitais politiniais
įvykiais (įskaitant išduotus keturių parlamento narių gagauzų arešto orderius). Politinis
konfliktas buvo išspręstas tarpininkaujant ESBO, JAV ir ES ambasadoriams Moldovoje.
A. Europos Parlamento pozicija
Europos Parlamentas 2014 m. lapkričio 13 d. pritarė ES ir Moldovos asociacijos susitarimui.
Kiek anksčiau 2014 m. Parlamentas pritarė šaliai numatyto bevizio režimo įsigaliojimui.
Parlamentas atkreipė dėmesį į aklavietę Padniestrės klausimu ir keletą kartų pabrėžė, kad svarbu
rasti politinį sprendimą.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
ES ir Moldovos santykiai oficialiai įtvirtinti 2014 m. pasirašius asociacijos susitarimą. Pirmasis
ES ir Moldovos Asociacijos tarybos posėdis įvyko 2015 m. kovo 16 d., o ketvirtasis ES
ir Moldovos parlamentinio asociacijos komiteto posėdis surengtas 2017 m. gegužės 22 d.
Kišiniove.
C. Rinkimų stebėjimas
Parlamentas buvo pakviestas stebėti visų neseniai vykusių parlamento rinkimų Moldovoje.
ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ilgalaikės rinkimų stebėjimo misijos
tarptautiniai stebėtojai 2014 m. lapkričio 30 d. įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus
įvertino palyginti teigiamai. 2016 m. spalio 8 d. rinkimus drauge su Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro,
Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos (PACE) ir ESBO parlamentinės asamblėjos
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atstovais stebėjo Europos Parlamento rinkimų stebėjimo misija. 2016 m. prezidento rinkimus
taip pat stebėjo Europos Parlamento delegacija, kuriai vadovavo Igor Soltes (Verts/ALE,
Slovėnija). Delegacija pagyrė Centrinės rinkimų komisijos darbą ir palankiai įvertino tai, kad
būta daug moterų kandidačių, tačiau pasmerkė piktnaudžiavimą administraciniais ištekliais,
kampanijų finansavimo neskaidrumą ir žiniasklaidos šališkumą.

BALTARUSIJA

Baltarusijos atžvilgiu ES laikosi kritiško bendradarbiavimo politikos. Neseniai pagerėjus abiejų
šalių dvišaliams santykiams, ES 2016 m. vasario 25 d. sušvelnino Baltarusijai taikomas
sankcijas (turto įšaldymą, draudimą keliauti ir prekybinius bei finansinius apribojimus).
2016 m. vasario 25 d. Taryba nusprendė nepratęsti ribojamųjų priemonių 170 asmenų ir trims
bendrovėms, kurių įtraukimas į sąrašus jau buvo sustabdytas. Tačiau ji pratęsė kitas priemones,
įskaitant ginklų embargą ir draudimą keliauti bei turto įšaldymą, taikomas keturiems asmenims,
įrašytiems į sąrašą dėl neišaiškintų dviejų opozicijos politikų (verslininko ir žurnalisto) dingimo
atvejų.
ES taip pat suteikė Baltarusijai papildomų paskatų: 2015 m. gegužės mėn. vykusio Rytų
partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo Rygoje išvadose atkreiptas dėmesys į pasiektą
pažangą dialoge dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos ir sudarytos sąlygos atnaujinti
ES ir Baltarusijos dialogą žmogaus teisių klausimais. Per tokį dialogą, kuris buvo vykdomas
2012 m. ir 2013 m., ES keitėsi nuomonėmis su Baltarusijos pilietinės visuomenės atstovais.
Nuo 2014 m. dialogą pakeitė projektas, kuriame didžiausias dėmesys buvo skiriamas pasiūlytų
reformų įgyvendinimui.
ES ir Baltarusija 2014 m. pradėjo derybas dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos
susitarimų, o 2015 m. – dėl partnerystės judumo srityje. Artimiausiais metais taip pat
bus vystomas bendradarbiavimas migracijos srityje. Baltarusija nedalyvauja derybose dėl
asociacijos susitarimo su ES.
A. Europos Parlamento pozicija
Europos Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų, kuriose Baltarusija kritikuojama dėl politinių
įkalinimų, žiniasklaidos laisvės ir pilietinės visuomenės suvaržymų, žmogaus teisių nepaisymo
ir parlamento rinkimų trūkumų. 2013 m. rugsėjo mėn. Parlamentas priėmė rekomendaciją dėl
bendrosios ES strategijos Baltarusijos atžvilgiu, kurioje paragino paleisti ir reabilituoti visus
politinius kalinius. Nors pagrindiniai šios strategijos principai lieka galioti ir kartojami per
kiekvieną metinį pranešimą dėl bendros užsienio ir saugumo politikos ir bendros saugumo
ir gynybos politikos, taip pat pripažįstamas Baltarusijos konstruktyvus vaidmuo regiono
politikoje. 2017 m. balandžio 6 d. Parlamentas priėmė skubią rezoliuciją dėl padėties
Baltarusijoje, kurioje pasmerkė smurtą, naudotą visoje šalyje vykusiems taikiems protestams
malšinti 2017 m. vasario ir kovo mėn.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Atsižvelgdamas į tai, kaip Baltarusijoje vykdomi rinkimai, Parlamentas nepripažįsta šalies
Nacionalinio Susirinkimo ir todėl nepalaiko su juo dvišalių santykių. Tačiau Parlamento
delegacija ryšiams su Baltarusija reguliariai susitinka su Baltarusijos opozicijos ir pilietinės
visuomenės atstovais aptarti politinės ir ekonominės raidos šioje šalyje.
Neseniai pagerėjus ES santykiams su Baltarusija, Europos Parlamentas 2015 m. birželio mėn.
ir 2017 m. liepos mėn. nusiuntė delegacijas į šią šalį.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//LT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//LT
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C. Rinkimų stebėjimas
Baltarusija nėra kvietusi Parlamento stebėti rinkimų nuo 2001 m. Naujausi parlamento rinkimai
įvyko 2016 m. rugsėjo 11 d. dalyvaujant ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro
ir Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos misijoms.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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