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TLIET ĠIRIEN TAS-SĦUBIJA TAL-LVANT: L-
UKRAJNA, IL-MOLDOVA U L-BELARUSSJA

Il-politika tal-UE dwar is-Sħubija tal-Lvant, li ġiet inawgurata fl-2009, tkopri sitt stati post-
Sovjetiċi: l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna. Is-
sħubija nħolqot biex issostni l-isforzi ta' riforma politika, soċjali u ekonomika f'dawn il-
pajjiżi, bl-għan li jiżdiedu d-demokratizzazzjoni u l-governanza tajba, is-sigurtà tal-enerġija,
il-ħarsien tal-ambjent, u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Il-membri kollha minbarra l-
Belarussja jagħmlu parti mill-Assemblea Parlamentari Euronest.

L-UKRAJNA

L-avvenimenti drammatiċi li seħħew fl-Ukrajna minn Novembru 2013 bdew bħala protesta pro-
UE kontra l-fatt li l-gvern naqas milli jimxi 'l quddiem bil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-UE, li
kien ġie inizjalat f'Lulju 2012. Ħafna dimostranti kellhom perspettivi favur l-UE, u probabilment
qiesu l-ftehim bħala pass li kellu jwassalhom eqreb lejn proċess ta' adeżjoni. Dan il-moviment
eventwalment wassal għal bidla fil-gvern u għal elezzjonijiet parlamentari (f'Ottubru 2014), li
fihom ħadu s-setgħa l-partiti favur l-Ewropa u favur ir-riforma.
Waqt il-perjodu ta' taqlib, ir-Russja annessat lill-Krimea illegali f'Marzu 2014, u l-parti tal-
Lvant tal-Ukrajna daħlet fi gwerra separatista. Skont in-NU, mindu beda l-kunflitt fl-Ukrajna
nqatlu 'l fuq minn 10 000 persuna. Dan l-għadd jinkludi l-298 ruħ li kienu qed jivvjaġġaw
fis-17 ta' Lulju 2014 fuq it-titjira MH17 tal-Malaysian Airlines, li kkraxxjat f'żona kkontrollata
mis-separatisti.
Filwaqt li l-kunflitt militari batta xi ftit bis-saħħa tal-waqfien mill-ġlied miftiehem f'Minsk u
mġedded diversi drabi, l-intensifikar perjodiku fil-ġlied xeħet dubju fuq is-sostenibilità tat-
tregwa. Il-ġlied matul is-sajf tal-2016 ġie segwit bi tregwa fraġli li ntlaħaq qbil dwarha fl-1
ta' Settembru 2016. L-UE rabtet is-sanzjonijiet ekonomiċi tagħha kontra r-Russja mar-rispett
sħiħ min-naħa ta' Moska lejn il-ftehim ta' Minsk. Is-sanzjonijiet ilhom fis-seħħ minn dakinhar
'il hawn.
F'Marzu 2014, il-Kummissjoni qablet li jittieħdu miżuri biex jingħata appoġġ lill-pajjiż, u
fis-27 ta' Ġunju 2014 l-UE u l-Ukrajna ffirmaw il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni. Il-kapitoli dwar
id-djalogu politiku, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, u l-kooperazzjoni ekonomika, finanzjarja
u settorjali daħlu fis-seħħ b'mod proviżorju fl-1 ta' Novembru 2014. Il-parti kummerċjali
tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bdiet tapplika proviżorjament fl-1 ta' Jannar 2016. Id-dħul fis-
seħħ proviżorju mmarka wkoll it-tmiem ta' taħdidiet kummerċjali trilaterali mar-Russja, u
mill-1 ta' Jannar 2016 ġew sospiżi l-preferenzi kummerċjali tal-pajjiż taħt il-Ftehim ta' Kummerċ
Ħieles tal-Komunità ta' Stati Indipendenti (CIS FTA). Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni daħal fis-seħħ
fl-1 ta' Settembru 2017.
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Iċ-ċittadini tal-Ukrajna jibbenefikaw minn sistema ta' vjaġġar mingħajr bżonn ta' viża fiż-
żona ta' Schengen għal soġġorni qosra ta' mhux aktar minn 90 jum. Ir-regolament dwar il-
liberalizzazzjoni tal-viża għall-Ukrajna daħal fis-seħħ fil-11 ta' Ġunju 2017.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Il-Parlament Ewropew adotta disa' riżoluzzjonijiet dwar l-Ukrajna. L-aktar waħda reċenti (dwar
il-priġunieri Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea) ġiet adottata fis-16 ta' Marzu 2017.
Fil-11 ta' Ottubru 2016, il-mexxej tat-Tatari tal-Krimea, Mustafa Dzemilev, kien fost dawk li
ntgħażlu għall-Premju Sakharov 2016.
B. Il-kooperazzjoni interparlamentari
Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlament tal-Ukrajna (il-Verkhovna Rada)
jitmexxew fil-qafas tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna, fil-Kumitat Parlamentari ta'
Assoċjazzjoni UE-Ukrajna. L-ewwel laqgħa tal-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-
Ukrajna saret fi Brussell fl-24 u l-25 ta' Frar 2015. Erba' laqgħat saru minn dak iż-żmien
'l hawn: Is-sitt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni saret f'Settembru 2017.
Fit-3 ta' Lulju 2015, il-Parlament Ewropew u l-Verkhovna Rada ffirmaw Memorandum ta' Qbil
f'Kiev dwar qafas konġunt għal appoġġ parlamentari u l-bini tal-kapaċitajiet. B'segwitu għal
"missjoni ta' valutazzjoni tal-ħtiġijiet", ġie ppreżentat rapport b'rakkomandazzjonijiet speċifiċi
matul il-"Ġimgħa tal-Ukrajna" (mid-29 ta' Frar sat-2 ta' Marzu 2016) fi Brussell.
Il-Parlament Ewropew għadu għaddej bil-proċess ta' djalogu u medjazzjoni mal-iSpeaker tal-
Verkhovna Rada u l-mexxejja tal-fazzjonijiet politiċi. Il-proċess, li hu magħruf bħala d-Djalogu
Jean Monnet ( għax l-ewwel laqgħa tiegħu saret fid-dar storika ta' Jean Monnet f'Bazoches
f'Ottubru 2016), iffoka fuq ir-riforma istituzzjonali tal-Parlament Ukren.
C. L-osservazzjoni elettorali
Il-Parlament ġie mistieden josserva l-elezzjonijiet nazzjonali fl-Ukrajna. Missjoni ta'
osservazzjoni elettorali internazzjonali li ntbagħtet fl-2014 kienet tinkludi grupp ta' osservaturi
elettorali tal-Parlament Ewropew u d-delegazzjonijiet mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet
Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-
Ewropa (l-ODIHR tal-OSKE ), l-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, l-Assemblea Parlamentari
tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE) u l-Assemblea Parlamentari tan-NATO.
Skont l-osservaturi nazzjonali, l-elezzjonijiet parlamentari ta' Ottubru 2014 kienu organizzati
tajjeb, trasparenti, demokratiċi u ġeneralment jirrispettaw l-istandards internazzjonali. Il-
votazzjoni ġiet meqjusa li kienet tikkonsolida l-prattiki elettorali pożittivi rikonoxxuti matul l-
elezzjonijiet presidenzjali preċedenti fil-pajjiż. Madankollu, xi irregolaritajiet ippersistew, fil-
biċċa l-kbira tagħhom (90%) min-naħa tal-kandidati f'distretti ta' mandat uniku fir-reġjuni tan-
Nofsinhar.
Fit-2 ta' Novembru 2014, saru "elezzjonijiet parlamentari u presidenzjali" fir-reġjuni tal-Lvant
tal-pajjiż. L-UE ma rrikonoxxietx l-elezzjonijiet u kkunsidrathom bħala illegali u kontra l-
forma u s-sustanza tal-ftehimiet ta' Minsk. L-elezzjonijiet għad-Duma Russa saru fit-territorju
kollu tal-Krimea fit-18 ta' Settembru 2016, iżda ma ġewx osservati mill-ODIHR tal-OSKE.
Madankollu, dan osservahom fit-territorju kollu tal-Federazzjoni Russa.

IL-MOLDOVA

Fis-27 ta' Ġunju 2014, l-UE u l-Moldova ffirmaw Ftehim ta' Assoċjazzjoni, inkluż Ftehim
ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv (DCFTA), li ġie applikat b'mod proviżorju
minn Settembru 2014. F'April 2014, il-Moldova saret l-ewwel pajjiż tas-Sħubija tal-Lvant li
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bbenefikat minn sistema ta' vjaġġar mingħajr viża. L-għajnuna tal-UE lill-Moldova taħt l-
Istrument Ewropew ta' Viċinat ukoll żdiedet b'mod sinifikanti, minn EUR 40 miljun fl-2007
għal EUR 131 miljun fl-2014. Wara l-iskandlu tal-frodi bankarja fl-2014, l-assistenza tal-
UE ġiet sospiża temporanjament. L-assistenza bilaterali għall-Moldova taħt l-ENI tista' tvarja
minn EUR 335 miljun għal EUR 410 miljun fil-perjodu 2014-2017. Wara rapport kritiku tal-
Qorti tal-Awdituri ppubblikat f'Diċembru 2016, tħallas biss ammont limitat ta' għajnuna, u l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ewlenin għadha pendenti.
Hekk kif il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-UE ġie ratifikat mill-Assemblea Nazzjonali tal-
Moldova, ir-Russja introduċiet serje ta' miżuri li jolqtu l-importazzjonijiet mill-Moldova u li
jirtiraw il-preferenzi kummerċjali tal-pajjiż taħt il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles tal-Komunità ta'
Stati Indipendenti.
Wara kampanja elettorali relattivament kalma ffukata prinċipalment fuq kwistjonijiet ġeopolitiċi
(l-UE versu l-Unjoni Ekonomika Ewrasjatika), l-elezzjoni parlamentari tal-Moldova tat-30 ta'
Novembru 2014 introduċiet koalizzjoni ta' maġġoranza liberali favur l-Ewropa u favur ir-
riforma, għalkemm il-Partit Soċjalista pro-Russu kiseb 21.37% tal-voti. L-elezzjonijiet lokali
saru fl-14 ta' Ġunju 2015, u l-partiti pro-Ewropej kisbu rebħa b'maġġoranza żgħira fuq il-kamp
pro-Russu. Skandli kbar ta' korruzzjoni wasslu għal dimostrazzjonijiet ta' eluf ta' nies fit-toroq.
Kien hemm erba' gvernijiet sa mill-elezzjoni, u dan jenfasizza l-instabilità tal-pajjiż.
Fl-4 ta' Marzu 2016, il-Qorti Kostituzzjonali tal-Moldova reġgħet daħħlet l-elezzjoni popolari
tal-president tar-Repubblika, u abolixxiiet liġi ta' Lulju 2000 li kienet introduċiet elezzjoni
parlamentari. L-ewwel rawnd tal-elezzjonijiet presidenzjali sar fit-30 ta' Ottubru 2016, u l-
kandidat pro-Russu Igor Dodon tal-Partit Soċjalista u l-kandidata pro-UE Maia Sandu mill-
Partit Demokratiku Liberali għaddew għat-tieni fażi, li saret fit-13 ta' Novembru 2016. Igor
Dodon rebaħ l-elezzjoni.
Sfida maġġuri għall-Moldova tibqa' l-kwistjoni tar-reġjun separatista tat-Transnistrija, li
unilateralment iddikjara l-indipendenza. Filwaqt li t-taħdidiet uffiċjali mmirati lejn is-
soluzzjoni tal-kunflitt reġgħu bdew f'Novembru 2011, il-laqgħat — inklużi tnejn fl-2014,
waħda fl-2015 u oħra fl-2016 — sa issa pproduċew riżultati limitati. Bis-saħħa ta' protokoll
bilaterali, il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv ġie estiż għat-Transnistrija
mill-1 ta' Jannar 2016.
Barra minn hekk, fil-ħarifa tal-2016, tfaċċaw tensjonijiet politiċi bejn Chisinau u Comrat (il-belt
kapitali ta' Gagauzia) bħala riżultat tal-interpretazzjoni tal-liġi tal-1994 dwar l-istatus speċjali ta'
Gagauzia u żviluppi politiċi oħra (inkluż il-mandat ta' arrest maħruġ fir-rigward ta' erba' deputati
minn Gagauzia). Minn dakinhar 'il hawn il-kunflitt politiku ġie solvut bis-saħħa tal-medjazzjoni
tal-Ambaxxaturi tal-OSKE, tal-Istati Uniti u tal-UE fil-pajjiż.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Il-Parlament Ewropew approva l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova fit-13 ta'
Novembru 2014. Aktar kmieni fl-2014, il-Parlament kien approva d-dħul fis-seħħ tas-sistema
ta' vjaġġar mingħajr viża għall-pajjiż.
Il-Parlament innota l-istaġnar dwar il-kwistjoni tat-Transnistrija u enfasizza diversi drabi kemm
hu importanti li tinstab soluzzjoni politika.
B. Il-kooperazzjoni interparlamentari
Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Moldova ġew formalizzati fl-2014 bl-iffirmar tal-Ftehim ta'
Assoċjazzjoni. L-ewwel laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova saret fis-16
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ta' Marzu 2015 u r-raba' laqgħa tal-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova saret
fit-18 u d-19 ta' Mejju 2016 f'Chisinau.
C. L-osservazzjoni elettorali
Il-Parlament ġie mistieden josserva kull waħda mill-elezzjonijiet parlamentari ta' dan l-
aħħar fil-Moldova. L-elezzjonijiet leġiżlattivi tat-30 ta' Novembru 2014 kienu vvalutati b'mod
relattivament pożittiv mill-osservaturi internazzjonali tal-missjoni ta' osservazzjoni fuq żmien
twil tal-ODIHR tal-OSKE. Flimkien mal-ODIHR tal-OSKE, l-Assemblea Parlamentari tal-
Kunsill tal-Ewropa (APKE) u l-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, missjoni ta' osservazzjoni
tal-Parlament Ewropew segwiet l-elezzjonijiet parlamentari tat-8 ta' Ottubru 2016. L-
elezzjonijiet presidenzjali tal-2016 ġew osservati wkoll mid-delegazzjoni tal-Parlament
Ewropew immexxija minn Igor Soltes (Grupp Verts/ALE, is-Slovenja). Id-delegazzjoni faħħret
il-ħidma tal-kummissjoni elettorali ċentrali u faħħret l-għadd kbir ta' kandidati nisa, filwaqt li
kkundannat l-abbuż tar-riżorsi amministrattivi, in-nuqqas ta' trasparenza fil-finanzjament tal-
kampanja elettorali u r-rappurtaġġ żbilanċjat mill-midja.

IL-BELARUSSJA

L-UE hija impenjata favur politika ta' ''involviment kritiku'' mal-Belarussja. It-tqarrib bilaterali
li seħħ dan l-aħħar bejn iż-żewġ pajjiżi wassal lill-UE biex tnaqqas, fil-25 ta' Frar 2016,
is-sanzjonijiet applikati lill-Belarussja — iffriżar ta' assi, projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar u
restrizzjonijiet kummerċjali u finanzjarji. Il-Kunsill iddeċieda fil-25 ta' Frar 2016 li ma jtawwalx
il-miżuri restrittivi għal 170 persuna u tliet kumpaniji li l-kwotazzjonijiet tagħhom fil-Borża
diġà kienu ġew sospiżi. Madankollu, huwa estenda l-miżuri l-oħra, inkluż embargo fuq l-armi u
ffriżar tal-assi u projbizzjoni tal-ivvjaġġar imposta fuq erba' persuni elenkati b'konnessjoni mal-
għajbien mhux solvut ta' żewġ politiċi tal-oppożizzjoni, negozjant u ġurnalista.
L-UE tat ukoll aktar inkoraġġiment lill-Belarussja: il-konklużjonijiet tas-Summit tas-Sħubija
tal-Lvant ta' Mejju 2015 f'Riga nnotaw il-progress li sar fid-djalogu dwar il-faċilitazzjoni tal-
viża u r-riammissjoni u fetħu t-triq biex jerġa' jinbeda d-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem
bejn l-UE u l-Belarussja. Dan id-djalogu, li sar fl-2012 u l-2013, ikkonsista fi skambju ta' fehmiet
bejn l-UE u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tal-Belarussja. Mill-2014 'il hawn, id-djalogu ġie
sostitwit bi proġett iffokat fuq l-implimentazzjoni tar-riformi proposti.
L-UE u l-Belarussja bdew negozjati dwar ftehimiet ta' ffaċilitar tal-viża u rijammissjoni fl-2014,
u dwar Sħubija għall-Mobilità fl-2015. Il-kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni wkoll se tiġi
żviluppata fis-snin li ġejjin. Il-Belarussja mhix qiegħda tinnegozja Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-
UE.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Il-Parlament Ewropew adotta għadd ta' riżoluzzjonijiet li kkritikaw lill-Belarussja minħabba
l-priġunieri politiċi li għandha, il-limitazzjonijiet tagħha fuq il-libertà tal-midja u s-soċjetà
ċivili, in-nuqqas ta' rispett tagħha għad-drittijiet tal-bniedem u l-elezzjonijiet parlamentari
difettużi tagħha. F'Settembru 2013, il-Parlament adotta rakkomandazzjoni dwar l-istrateġija
ġenerali tal-UE dwar il-Belarussja, li fiha appella għall-ħelsien u r-riabilitazzjoni tal-priġunieri
politiċi kollha. Filwaqt li l-prinċipji bażiċi ta' din l-istrateġija għadhom fis-seħħ u ġew ripetuti
f'kull rapport annwali dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni/Politika ta' Sigurtà u ta'
Difiża Komuni, ir-rwol kostruttiv tal-Belarussja fil-politika reġjonali ġie rikonoxxut ukoll.
Fis-6 ta' April 2017, il-Parlament adotta riżoluzzjoni urġenti dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja,
b'kundanna għar-ripressjoni, fi Frar u f'Marzu 2017, tal-protesti paċifiċi madwar il-pajjiż.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//MT


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 5

B. Il-kooperazzjoni interparlamentari
Il-Parlament ma jirrikonoxxix l-Assemblea Nazzjonali tal-pajjiż minħabba l-mod kif isiru l-
elezzjonijiet fil-Belarussja. Konsegwentement, m'għandux relazzjonijiet bilaterali ma' dik l-
Assemblea. Minflok, id-Delegazzjoni tal-Parlament għar-relazzjonijiet mal-Belarussja tiltaqa'
regolarment ma' membri tal-oppożizzjoni Belarussa u tas-soċjetà ċivili Belarussa biex tiddiskuti
l-iżviluppi politiċi u ekonomiċi fil-pajjiż.
It-tqarrib reċenti bejn l-UE u l-Belarussja wassal biex delegazzjoni tal-Parlament Ewropew
ivvjaġġat lejn il-Belarussja f'Ġunju 2015 u f'Lulju 2017.
C. L-osservazzjoni elettorali
Il-Belarussja ilha mill-2001 ma tistieden lill-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet. L-
aħħar elezzjonijiet parlamentari saru fil-11 ta' Settembru 2016, b'missjonijiet ta' osservazzjoni
elettorali tal-ODIHR tal-OSKE u tal-PACE.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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