
Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2017 1

TRĪS AUSTRUMU PARTNERĪBAS KAIMIŅVALSTIS –
UKRAINA, MOLDOVA UN BALTKRIEVIJA

ES Austrumu partnerības politikā, kas tika uzsākta 2009. gadā, ir iesaistītas sešas bijušās
Padomju Savienības valstis – Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova
un Ukraina. Tā tika uzsākta, lai atbalstītu politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas
šajās valstīs un šādi veicinātu demokratizāciju un labu pārvaldību, energodrošību, vides
aizsardzību, kā arī ekonomisko un sociālo attīstību. Visas partnerības dalībvalstis, izņemot
Baltkrieviju, ir Euronest parlamentārās asamblejas dalībnieces.

UKRAINA

Krīze, kas norisinājās Ukrainā kopš 2013. gada novembra, aizsākās ar proeiropeisku protestu
pret to, ka valdība atteicās ar ES noslēgt asociācijas nolīgumu, kas tika parafēts 2012. gada jūlijā.
Daudzi protestētāji bija proeiropeiski noskaņoti un, iespējams, uzskatīja, ka nolīgums tuvinās
valsti pievienošanās procesam. Šī kustība galu galā (2014. gada oktobrī) panāca valdības maiņu
un parlamenta vēlēšanas, kurās pie varas nāca proeiropeiskas un uz reformām orientētas partijas.
Iepriekš minētajā krīzē Krievija 2014. gada martā nelikumīgi anektēja Krimu, un Ukrainas
austrumu daļā uzliesmoja karadarbība starp Ukrainas armiju un separātistu spēkiem. Pēc
ANO rīcībā esošajiem datiem, kopš konflikta sākuma Ukrainā bojā ir gājuši vairāk nekā
10 000 cilvēku. Starp tiem ir arī separātistu kontrolētajā teritorijā notriektā “Malaysian Airlines”
2014. gada 17. jūlija reisa Nr. MH17 bojā gājušie 298 pasažieri.
Kaut gan militārā konflikta intensitāte ir nedaudz mazinājusies, pateicoties Minskā panāktajam
un vairākkārt atjaunotajam pamieram, periodiski cīņu uzliesmojumi ir likuši apšaubīt pamiera
ilgtspēju. 2016. gada vasarā atkārtoti sākās sadursmes, līdz 2016. gada 1. septembrī tika noslēgts
nestabils pamiers. ES ekonomisko sankciju režīms pret Krieviju ir saistīts ar to, vai Krievija
pilnībā ievēro Minskas vienošanos. Sankcijas nemainīgi ir spēkā kopš to ieviešanas.
2014. gada martā Komisija vienojās par Ukrainas atbalsta pasākumiem, un 2014. gada 27. jūnijā
ES un Ukraina parakstīja asociācijas nolīgumu. Tā nodaļas par politisko dialogu, tiesiskumu,
brīvību un drošību un ekonomisko, finansiālo un nozaru sadarbību provizoriski stājās spēkā
2014. gada 1. novembrī. Asociācijas nolīguma daļa par tirdzniecību provizoriski stājās spēkā
2016. gada 1. janvārī. Ar nolīguma provizorisko stāšanos spēkā arī beidzās trīspusējās
tirdzniecības sarunas ar Krieviju, un no 2016. gada 1. janvāra tika atsauktas tirdzniecības
preferences, kas Ukrainai bija noteiktas Neatkarīgo Valstu Sadraudzības Brīvās tirdzniecības
nolīgumā (NVS BTN). Asociācijas nolīgums stājās spēkā 2017. gada 1. septembrī.
Uz Ukrainas pilsoņiem Šengenas zonā attiecas bezvīzu režīms tādas īstermiņa uzturēšanās
vajadzībām, kas nepārsniedz 90 dienas. Regulējums, kas nosaka vīzu režīma liberalizāciju ar
Ukrainu, stājās spēkā 2017. gada 11. jūnijā.
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A. Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlaments ir pieņēmis deviņas rezolūcijas par Ukrainu. Jaunākā no tām (par Krievijā
ieslodzītajiem Ukrainas pilsoņiem un stāvokli Krimā) tika pieņemta 2017. gada 16. martā.
2016. gada 11. oktobrī Krimas tatāru vadītāju Mustafu Dzemiļevu iekļāva 2016. gada Saharova
balvas kandidātu sarakstā.
B. Parlamentu sadarbība
Eiropas Parlamenta un Ukrainas parlamenta (Augstākās Radas) attiecības īsteno ES un Ukrainas
Parlamentārās asociācijas komitejā (PAK) saskaņā ar ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu. ES
un Ukrainas PAK pirmā sanāksme notika Briselē 2015. gada 24. un 25. februārī. PAK sestā
sanāksme notika 2017. gada septembrī. 2015. gada 3. jūlijā Eiropas Parlaments un Augstākā
Rada Kijevā parakstīja saprašanās memorandu par kopīgu struktūru parlamentārajam atbalstam
un spēju veidošanai. Pēc vajadzību novērtēšanas misijas Ukrainas nedēļas laikā (2016. gada
29. februārī–2. martā) Briselē tika iesniegts ziņojums, kurā bija pausti konkrēti ieteikumi.
Eiropas Parlaments turpina īstenot starpniecības un dialoga procesu ar Augstākās Radas spīkeri
un politisko frakciju vadītājiem. Dialogs ir nodēvēts par “Žana Monē dialogu”, jo tā pirmā
sanāksme notika Bazošā, franču valstsvīra Žana Monē bijušajā dzīvesvietā, bet dialogā kopumā
uzmanība visvairāk ir tikusi pievērsta Ukrainas parlamenta institucionālajai reformai.
C. Vēlēšanu novērošana
Parlaments ir ticis aicināts novērot Ukrainā notikušās valsts līmeņa vēlēšanas. Starptautiskā
vēlēšanu novērošanas misijā 2014. gadā piedalījās vēlēšanu novērotāju grupa no Eiropas
Parlamenta, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisku iestāžu un
cilvēktiesību biroja (EDSO ODIHR), EDSO Parlamentārās asamblejas, Eiropas Padomes
Parlamentārās asamblejas (PACE) un NATO Parlamentārās asamblejas delegācijas.
Pēc starptautisko novērotāju sniegtās informācijas 2014. gada oktobrī notikušās parlamenta
vēlēšanas bija labi organizētas, pārredzamas, demokrātiskas un kopumā atbilstīgas
starptautiskajiem standartiem. Tika uzskatīts, ka notikušajā balsošanā izpaužas iepriekš
notikušajās prezidenta vēlēšanās konstatētā pozitīvā vēlēšanu prakse. Tomēr bija arī dažas
neatbilstības, galvenokārt (90 %) vienmandāta vēlēšanu apgabalos dienvidu reģionos.
2014. gada 2. novembrī valsts austrumu reģionos notika “prezidenta un parlamenta vēlēšanas”.
ES neatzina šīs vēlēšanas un uzskatīja tās par nelikumīgām un neatbilstošām Minskas
vienošanās burtam un garam. 2016. gada 18. septembrī Krievijas Domes vēlēšanas notika arī
visā Krimas teritorijā, taču EDSO ODIHR nenovēroja to norisi. Tā novēroja vēlēšanu norisi visā
Krievijas Federācijas teritorijā.

MOLDOVAS REPUBLIKA

2014. gada 27. jūnijā ES un Moldova parakstīja asociācijas nolīgumu, ietverot padziļinātu
un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgums (DCFTA), kas provizoriski tiek piemērots kopš
2014. gada septembra. 2014. gada aprīlī Moldova kļuva par pirmo Austrumu partnerības valsti,
kas gūst labumu no bezvīzu režīma. Ievērojami pieaugusi ir arī ES palīdzība Moldovai Eiropas
kaimiņattiecību instrumentā (EKI) – no 40 miljoniem euro 2007. gadā līdz 131 miljonam euro
2014. gadā. Pēc krāpniecības skandāla banku nozarē 2014. gadā ES uz laiku apturēja palīdzības
sniegšanu. Laikposmā no 2014. gada līdz 2017. gadam EKI divpusējā palīdzība Moldovai
varētu būt robežās no 335 miljoniem euro līdz 410 miljoniem euro. Pēc tam, kad 2016. gada
decembrī Revīzijas palāta publicēja kritisku novērtējumu, reāli piešķirtās palīdzības apjoms tika
ierobežots līdz brīdim, kad tiks īstenoti būtiskākie ieteikumi.
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Tiklīdz Moldovas Nacionālajā asambleja ratificēja asociācijas nolīgumu ar ES, Krievija ieviesa
pasākumu kompleksu pret importu no Moldovas un atsauca tirdzniecības preferences, kas šai
valstij bija noteiktas NVS BTN.
Pēc salīdzinoši mierīgas vēlēšanu kampaņas, kurā galvenie temati bija ģeopolitiski jautājumi
(ES pret Eirāzijas Ekonomikas savienību), Moldovā parlamenta vēlēšanās 2014. gada
30. novembrī pie varas nāca proeiropeiska un uz reformām orientēta liberāla vairākuma
koalīcija, kaut gan prokrieviskā Sociālistu partija ieguva 21,37 % balsu. Pašvaldību vēlēšanas
notika 2015. gada 14. jūnijā, un tajās proeiropeiskās partijas ieguva nelielu pārsvaru pār
prokrievisko bloku. Liela mēroga korupcijas skandālu dēļ valstī notika plašas demonstrācijas,
kurās piedalījās tūkstošiem cilvēku. Valsts politisko nestabilitāti ilustrē arī tas, ka kopš
vēlēšanām ir nomainījušās četras valdības.
2016. gada 4. martā Moldovas Konstitucionālā tiesa atjaunoja valstī kārtību, saskaņā ar ko
prezidentu ievēlē tauta, atceļot 2000. gada jūlijā pieņemto likumu, kurā bija paredzēts, ka
prezidentu ievēlē parlaments. Prezidenta vēlēšanu pirmā kārta notika 2016. gada 30. oktobrī,
un nākamajā kārtā (kas savukārt notika 2016. gada 13. novembrī) iekļuva prokrieviskais
Sociālistiskās partijas kandidāts Igor Dodon un proeiropeiskā Liberāldemokrātiskās partijas
kandidāte Maia Sandu. Prezidenta vēlēšanās uzvarēja Igor Dodon.
Liela Moldovas problēma vēl aizvien ir saistīta ar separātisko Piedņestras reģionu, kurš
vienpusēji pasludinājis neatkarību. Kaut gan 2011. gada novembrī atsākās oficiālas sarunas,
kuru mērķis bija atrisināt konfliktu, sanāksmēs – tostarp divās 2014. gadā, vienā 2015. gadā un
vēl vienā 2016. gadā – līdz šim ir panākts maz. Pēc divpusēja protokola noslēgšanas DCFTA no
2016. gada 1. janvāra attiecināja arī uz Piedņestras reģionu.
Turklāt 2016. gada rudenī saasinājās politiskā spriedze starp Kišiņevu un Komratu (Gagauzijas
reģiona galvaspilsētu), kuras cēlonis bija 1994. gadā pieņemtā likuma par Gagauzijas īpašo
statusu interpretācija un citas politikas norises (tostarp četru Gagauzijas deputātu aresta orderu
izdošana). Politisko konfliktu izdevās atrisināt, pateicoties EDSO, ASV un ES vēstnieku
iesaistei.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlaments apstiprināja asociācijas nolīgumu starp ES un Moldovu 2014. gada
13. novembrī. Iepriekš 2014. gadā Parlaments atbalstīja bezvīzu režīma stāšanos spēkā ar šo
valsti.
Eiropas Parlaments ir norādījis arī uz strupceļu Piedņestras jautājumā un vairākkārt uzsvēris,
cik svarīgi ir rast politisku risinājumu.
B. Parlamentu sadarbība
ES un Moldovas attiecības tika formalizētas 2014. gadā ar asociācijas nolīguma parakstīšanu.
ES un Moldovas Asociācijas padomes pirmā sanāksme notika 2015. gada 16. martā, bet ES un
Moldovas Parlamentārās asociācijas komitejas ceturtā sanāksme notika 2017. gada 22. maijā
Kišiņevā.
C. Vēlēšanu novērošana
Parlaments ir ticis aicināts novērot visas Moldovā pēdējā laikā notikušās parlamenta vēlēšanas.
EDSO ODIHR ilgtermiņa novērošanas misija 2014. gada 30. novembra parlamenta vēlēšanas
novērtēja salīdzinoši pozitīvi. 2016. gada 8. oktobrī notikušo parlamenta vēlēšanu norisi
uzraudzīja Eiropas Parlamenta novērošanas misija, kā arī EDSO ODIHR, PACE un EDSO
Parlamentārās asamblejas novērotāji. 2016. gadā notikušās prezidenta vēlēšanas uzraudzīja arī
Eiropas Parlamenta delegācija, kuras vadītājs bija Igor Soltes (Verts/ALE, Slovēnija). Delegācija
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uzteica Centrālās vēlēšanu komitejas darbu un atzinīgi novērtēja lielo kandidāšu skaitu, bet
nosodīja administratīvo resursu neatbilstīgu izmantošanu, vēlēšanu kampaņu finansējuma
nepārredzamību un kandidātu nevienlīdzīgu raidlaiku plašsaziņas līdzekļos.

BALTKRIEVIJA

ES ir apņēmusies pret Baltkrieviju īstenot kritiskas iesaistīšanās politiku. Abu pušu nesenā
abpusējā tuvināšanās ir pamudinājusi ES 2016. gada 25. februārī atvieglināt pret Baltkrieviju
piemērotās sankcijas – aktīvu iesaldēšanu, ieceļošanas aizliegumus un tirdzniecības un
finansiālos ierobežojumus. Padome 2016. gada 25. februārī nolēma nepagarināt ierobežojošos
pasākumus, kuri bija noteikti 170 personām un trim uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem
ierobežojumu piemērošana jau bija apturēta. Tomēr tā pagarināja citu pasākumu darbību,
tostarp ieroču embargo, aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu, kas bija noteikts četrām
personām, kuras bija iekļautas sarakstā saistībā ar divu opozīcijas politiķu, viena uzņēmēja un
viena žurnālista mīklainu pazušanu.
ES ir devusi Baltkrievijai arī pamatu zināmam optimismam: 2015. gada maijā Rīgā notikušā
Austrumu partnerības samita secinājumos ir ņemts vērā dialogā par vīzu atvieglotu izsniegšanu
un par atpakaļuzņemšanu panāktais progress un pavērts ceļš ES un Baltkrievijas dialoga par
cilvēktiesībām atsākšanai. Minētais dialogs, kas notika 2012. un 2013. gadā, tika īstenots kā ES
un Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju viedokļu apmaiņa. Kopš 2014. gada dialogs
tika aizstāts ar projektu, kas bija orientēts uz ierosināto reformu īstenošanu.
2014. gadā ES un Baltkrievija sāka sarunas par vīzu atvieglotas izsniegšanas un
atpakaļuzņemšanas nolīgumiem, bet 2015. gadā – sarunas par mobilitātes partnerību.
Turpmākajos gados tiks attīstīta arī sadarbība migrācijas jomā. Baltkrievija neapspriež
asociācijas nolīgumu ar ES.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas, kurās tas ir kritizējis Baltkrieviju par tās
politieslodzītajiem, plašsaziņas līdzekļu brīvības un pilsoniskās sabiedrības ierobežojumiem,
cilvēktiesību neievērošanu un neatbilstīgām parlamenta vēlēšanām. 2013. gada septembrī
Parlaments pieņēma ieteikumu par ES vispārējo stratēģiju attiecībā uz Baltkrieviju, kurā tas
pieprasīja atbrīvot un reabilitēt visus politieslodzītos. Kaut gan šīs stratēģijas pamatprincipi
joprojām ir spēkā, un ir tikuši atkārtoti visos gada ziņojumos par kopējo ārpolitiku un drošības
politiku/kopējo drošības un aizsardzības politiku, ir atzīta arī Baltkrievijas konstruktīvā loma
reģionālajā politikā. 2017. gada 6. aprīlī Eiropas Parlament pieņēma steidzamu rezolūciju
par stāvokli Baltkrievijā, kurā nosodīja miermīlīgu protestu vardarbīgu apspiešanu šajā valstī
2017. gada februārī un martā.
B. Parlamentu sadarbība
Ņemot vērā veidu, kā Baltkrievijā norisinās vēlēšanas, Eiropas Parlaments neatzīst šīs valsts
Nacionālo asambleju. Līdz ar to tas arī neuztur divpusējās attiecības ar šo asambleju. Tā
vietā Parlamenta delegācija attiecībām ar Baltkrieviju regulāri tiekas ar Baltkrievijas opozīcijas
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai apspriestu jaunākos politiskos un ekonomiskos
notikumus valstī.
ES nesenā tuvināšanās ar Baltkrieviju bija pamats Eiropas Parlamenta delegācijas vizītei
Baltkrievijā 2015. gada jūnijā un 2017. gada jūlijā.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//LV
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C. Vēlēšanu novērošana
Baltkrievija nav aicinājusi Eiropas Parlamentu novērot vēlēšanas kopš 2001. gada. Pēdējās
parlamenta vēlēšanas notika 2016. gada 11. septembrī, un uz tām bija nosūtītas EDSO ODIHR
un PACE vēlēšanu novērošanas misijas.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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