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TRZEJ SĄSIEDZI UE OBJĘCI PARTNERSTWEM
WSCHODNIM: UKRAINA, MOŁDAWIA I BIAŁORUŚ

Zainaugurowane w 2009 r. Partnerstwo Wschodnie obejmuje sześć państw, które
wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję,
Mołdawię i Ukrainę. Powstało ono, aby wspierać w tych państwach reformy polityczne,
społeczne i gospodarcze zmierzające do większej demokratyzacji i dobrych rządów,
bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wszyscy uczestnicy z wyjątkiem Białorusi są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego
Euronest.

UKRAINA

Dramatyczne wydarzenia, które od listopada 2013 r. rozgrywały się na Ukrainie, rozpoczęły
się jako prounijny protest przeciwko brakowi postępów w rządowych działaniach na rzecz
układu o stowarzyszeniu z UE, nad którym prace zapoczątkowano w lipcu 2012 r. Wielu
protestujących reprezentowało prounijne poglądy i prawdopodobnie postrzegało układ jako
krok, który przybliży ich kraj do procesu akcesyjnego. Ruch ten ostatecznie doprowadził do
zmiany rządu i do wyborów parlamentarnych (w październiku 2014 r.), w wyniku których
władzę przejęły partie proeuropejskie i proreformatorskie.
W tym okresie wstrząsów politycznych Rosja bezprawnie zaanektowała Krym w marcu 2014 r.,
zaś wschodnia część Ukrainy pogrążyła się w separatystycznej wojnie. Według ONZ od
wybuchu konfliktu na Ukrainie zginęło ponad 10 000 osób. Ta liczba obejmuje 298 osób
podróżujących w dniu 17 lipca 2014 r. samolotem malezyjskich linii lotniczych (lot MH17),
który uległ katastrofie na obszarze kontrolowanym przez separatystów-.
Konflikt zbrojny nieco osłabł dzięki uzgodnionemu w Mińsku i kilkakrotnie odnawianemu
zawieszeniu broni, niemniej okresowo wznawiane starcia zbrojne zrodziły wątpliwości co
do trwałości rozejmu. Po ponownym wybuchu walk latem 2016 r. nastąpił kruchy rozejm
uzgodniony w dniu 1 września 2016 r. UE powiązała nałożone na Rosję sankcje gospodarcze
z pełnym poszanowaniem przez Moskwę porozumienia mińskiego. Sankcje te pozostają
w mocy do dziś.
W marcu 2014 r. Komisja uzgodniła środki wsparcia dla Ukrainy, a w dniu 27 czerwca
2014 r. podpisano układ o stowarzyszeniu z UE. Rozdziały dotyczące dialogu politycznego,
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej, finansowej
i sektorowej weszły w życie tymczasowo z dniem 1 listopada 2014 r. Część układu
o stowarzyszeniu dotycząca handlu zaczęła tymczasowo obowiązywać od dnia 1 stycznia
2016 r. Jego tymczasowe wejście w życie oznaczało również koniec trójstronnych rozmów
dotyczących handlu z Rosją, która zawiesiła ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r. preferencje
handlowe wynikające z umowy o wolnym handlu Wspólnoty Niepodległych Państw. Układ
o stowarzyszeniu wszedł w życie dnia 1 września 2017 r.
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Obywatele ukraińscy korzystają z ruchu bezwizowego w strefie Schengen w przypadku
pobytów krótkoterminowych do 90 dni. Rozporządzenie w sprawie liberalizacji reżimu
wizowego dla Ukrainy weszła w życie dnia 11 czerwca 2017 r.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyjął dziewięć rezolucji w sprawie Ukrainy. Ostatnią (w sprawie
ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie) przyjęto w dniu 16 marca 2017 r. W dniu
11 października 2016 r. przywódca Tatarów krymskich Mustafa Dżemilew znalazł się wśród
finalistów nominowanych do Nagrody im. Sacharowa za 2016 r.
B. Współpraca międzyparlamentarna
Za stosunki między Parlamentem Europejskim a parlamentem Ukrainy (Rada Najwyższa)
odpowiada – w ramach układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina – Komisja Parlamentarna
Stowarzyszenia UE-Ukraina. Pierwsze posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia
UE-Ukraina odbyło się w Brukseli w dniach 24 i 25 lutego 2015 r. Szóste posiedzenie
tejże komisji odbyło się we wrześniu 2017 r. W dniu 3 lipca 2015 r. Parlament Europejski
i Rada Najwyższa Ukrainy podpisały w Kijowie protokół ustaleń w sprawie wspólnych ram
dotyczących wsparcia i budowania potencjału parlamentarnego. Po zakończeniu misji oceny
potrzeb w Brukseli przedstawiono podczas „Tygodnia Ukrainy” (w dniach 29 lutego – 2 marca
2016 r.) sprawozdanie określające szczegółowe zalecenia w tej kwestii.
Parlament Europejski kontynuuje proces mediacji i dialogu z przewodniczącym Rady
Najwyższej i przywódcami partii politycznych. Znany jako dialog im. Jeana Monneta (na
pamiątkę pierwszego posiedzenia, które odbyło się w zabytkowym domu tego francuskiego
męża stanu w Bazoches w październiku 2016 r.), proces ten skupia się na reformie
instytucjonalnej parlamentu Ukrainy.
C. Obserwacja wyborów
Parlament został zaproszony jako obserwator na wybory krajowe na Ukrainie. W 2014 r.
w skład międzynarodowej misji obserwacji wyborów weszła grupa obserwatorów z Parlamentu
Europejskiego oraz delegacje z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE ODIHR), Zgromadzenia
Parlamentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO.
Zdaniem obserwatorów międzynarodowych wybory parlamentarne w październiku 2014 r.
były dobrze zorganizowane, przejrzyste, demokratyczne i generalnie zgodne ze standardami
międzynarodowymi. Głosowanie uznano za ugruntowanie pozytywnych praktyk wyborczych,
które stwierdzono podczas wcześniejszych wyborów prezydenckich w tym kraju. Stwierdzono
jednak pewne nieprawidłowości, w większości przypadków (90 %) dotyczące kandydatów
z okręgów jednomandatowych w obwodach południowych.
W dniu 2 listopada 2014 r. we wschodnich obwodach Ukrainy odbyły się „wybory prezydenckie
i parlamentarne”. Unia Europejska nie uznała tych wyborów i stwierdziła, że są nielegalne
oraz sprzeczne z literą i z duchem porozumień mińskich. W dniu 18 września 2016 r. wybory
do rosyjskiej Dumy Państwowej odbyły się również na terytorium Krymu, lecz nie było przy
nich obserwatorów OBWE ODIHR. Byli oni jednak obecni podczas tych wyborów na całym
terytorium Federacji Rosyjskiej.
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MOŁDAWIA

W dniu 27 czerwca 2014 r. UE i Mołdawia podpisały układ o stowarzyszeniu – obejmujący
pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) – który obowiązuje tymczasowo
od września 2014 r. W kwietniu 2014 r. Mołdawia stała się pierwszym krajem Partnerstwa
Wschodniego, który korzysta z systemu bezwizowego. Pomoc UE dla Mołdawii w ramach
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) również znacznie wzrosła: z 40 mln EUR
w 2007 r. do 131 mln EUR w 2014 r. W następstwie skandalu dotyczącego oszustw bankowych
z 2014 r. pomoc ta została jednak tymczasowo zawieszona. W latach 2014-2017 pomoc
dwustronna dla Mołdawii w ramach ENI może wynieść od 335 do 410 mln EUR. W związku
z opublikowaniem w grudniu 2016 r. krytycznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego
wypłacono jedynie część kwoty z tytułu pomocy. Aktualnie trwa proces realizacji kluczowych
zaleceń.
Gdy tylko Zgromadzenie Narodowe Mołdawii ratyfikowało układ o stowarzyszeniu z UE,
Rosja wprowadziła szereg środków uderzających w import z Mołdawii i znoszących preferencje
handlowe wynikające z umowy o wolnym handlu Wspólnoty Niepodległych Państw.
Po stosunkowo spokojnej kampanii wyborczej, która skupiła się głównie na kwestiach
geopolitycznych (UE czy Eurazjatycka Unia Gospodarcza), wybory parlamentarne w Mołdawii
w dniu 30 listopada 2014 r. doprowadziły do powstania proeuropejskiej i proreformatorskiej,
większościowej koalicji liberalnej, choć prorosyjska Partia Socjalistów uzyskała 21,37 %
głosów. W dniu 14 czerwca 2015 r. odbyły się wybory samorządowe, w których partie
proeuropejskie nieznacznie zwyciężyły nad obozem prorosyjskim. W następstwie potężnych
skandali korupcyjnych wybuchły demonstracje uliczne, w których udział wzięły tysiące
ludzi. Od wyborów władzę sprawowały kolejno cztery rządy, co uwidacznia brak stabilności
politycznej w tym kraju.
W dniu 4 marca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny Mołdawii przywrócił powszechność
wyborów głowy państwa, którą zniesiono ustawą z lipca 2000 r. wprowadzającą zasadę
wyboru prezydenta przez parlament. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się w dniu
30 października 2016 r.; do drugiej tury przeszedł prorosyjski kandydat Igor Dodon z Partii
Socjalistów i prounijna kandydatka Maia Sandu z Partii Liberalno-Demokratycznej; drugą turę
zorganizowano w dniu 13 listopada 2016 r. Wybory wygrał Igor Dodon.
Największym wyzwaniem dla Mołdawii pozostaje kwestia separatystycznego regionu
Naddniestrza, który ogłosił jednostronnie niepodległość. Oficjalne rozmowy dotyczące
rozwiązania konfliktu wznowiono w listopadzie 2011 r., niemniej dotychczasowe rundy –
w tym dwie w 2014, jedna w 2015 i kolejna w 2016 r. – przyniosły jedynie nikłe rezultaty.
Dzięki dwustronnemu protokołowi pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu została
rozszerzona na Naddniestrze ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r.
Ponadto jesienią 2016 r. ponownie pojawiły się napięcia polityczne między Kiszyniowem
a Komratem (stolicą Gagauzji) wskutek wykładni ustawy z 1994 r. o specjalnym statusie
Gagauzji i w związku z innymi wydarzeniami politycznymi (m.in. wydaniem nakazu
aresztowania czterech deputowanych z Gagauzji). Ten konflikt polityczny został już zażegnany
dzięki mediacji OBWE oraz ambasadorów USA i UE w tym kraju.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski zatwierdził układ o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią w dniu
13 listopada 2014 r. Na początku 2014 r. Parlament poparł wejście w życie systemu
bezwizowego dla tego kraju.
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Parlament odnotował impas w sprawie Naddniestrza oraz kilkakrotnie zwracał uwagę na
znaczenie znalezienia politycznego rozwiązania w celu przełamania tego impasu.
B. Współpraca międzyparlamentarna
Stosunki UE-Mołdawia zostały sformalizowane w 2014 r. wraz z podpisaniem układu
o stowarzyszeniu. Pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-Mołdawia odbyło się w dniu
16 marca 2015 r., zaś czwarte posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-
Mołdawia odbyło się w dniu 22 maja 2017 r. w Kiszyniowie.
C. Obserwacja wyborów
Parlament był zapraszany jako obserwator na wszystkie wybory krajowe, które odbyły się
ostatnimi czasy w Mołdawii. Wybory parlamentarne z dnia 30 listopada 2014 r. zostały
ocenione stosunkowo pozytywnie przez międzynarodowych obserwatorów z długoterminowej
misji obserwacyjnej OBWE ODIHR. Wraz z OBWE ODIHR, Zgromadzeniem Parlamentarnym
Rady Europy i Zgromadzeniem Parlamentarnym OBWE misja obserwacyjna Parlamentu
Europejskiego śledziła przebieg wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu
8 października 2016 r. W czasie wyborów prezydenckich w 2016 r. również obecna
była delegacja Parlamentu Europejskiego, a przewodniczył jej Igor Soltes (Verts/ALE,
Słowenia). Delegacja z uznaniem odniosła się do pracy Centralnej Komisji Wyborczej oraz
przyjęła z zadowoleniem spore grono kandydatek, jednocześnie ganiąc za nadużywanie
zasobów administracyjnych, brak przejrzystości w finansowaniu kampanii wyborczej oraz brak
równowagi w przekazach medialnych.

BIAŁORUŚ

W stosunku do Białorusi UE prowadzi politykę krytycznego zaangażowania. W związku
z niedawnym dwustronnym zbliżeniem w stosunkach UE złagodziła w dniu 25 lutego
2016 r. sankcje wobec Białorusi: zamrożenie aktywów, zakazy podróżowania oraz ograniczenia
handlowe i finansowe. W dniu 25 lutego 2016 r. Rada postanowiła nie przedłużać środków
ograniczających wobec 170 osób i trzech przedsiębiorstw, których umieszczenie w wykazie
już zostało zawieszone. Przedłużono jednak obowiązywanie pozostałych środków, w tym
embarga na broń, zamrożenia aktywów i zakazu podróżowania zastosowanych wobec czterech
osób umieszczonych w wykazie w związku z niewyjaśnionym zaginięciem dwóch polityków
opozycji, jednego przedsiębiorcy i jednego dziennikarza.
UE dała Białorusi również dodatkową zachętę: w konkluzjach ze szczytu Partnerstwa
Wschodniego w Rydze w maju 2015 r. stwierdzono postęp w dialogu w sprawie ułatwień
wizowych i readmisji oraz otwarto drogę do wznowienia dialogu między UE a Białorusią
na temat praw człowieka. Ten prowadzony w latach 2012–2013 dialog polegał na wymianie
poglądów między UE a przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Od
2014 r. dialog zastąpiono działaniami na rzecz realizacji zaproponowanych reform.
W 2014 r. UE i Białoruś rozpoczęły negocjacje dotyczące umów o ułatwieniach wizowych
i readmisji, a w 2015 r. – negocjacje w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności.
W nadchodzących latach będzie rozwijana współpraca w dziedzinie migracji. Białoruś nie
negocjuje obecnie układu o stowarzyszeniu z UE.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji, w których krytykował Białoruś z powodu
przetrzymywania więźniów politycznych, ograniczania wolności środków przekazu i swobód
społeczeństwa obywatelskiego, nieprzestrzegania praw człowieka oraz nieprawidłowości, do
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jakich doszło w wyborach parlamentarnych. We wrześniu 2013 r. Parlament przyjął zalecenie
w sprawie ogólnej strategii UE wobec Białorusi, w którym wezwał do uwolnienia i rehabilitacji
wszystkich więźniów politycznych. Podstawowe założenia tej strategii wciąż pozostają w mocy
i znajdują odbicie w każdym sprawozdaniu rocznym na temat wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa / wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, ale konstruktywna rola
odgrywana przez Białoruś w polityce regionalnej jest również brana pod uwagę. W dniu
6 kwietnia 2017 r. Parlament przyjął w trybie pilnym rezolucję w sprawie sytuacji na Białorusi,
w której potępił represje zastosowane wobec pokojowych demonstrantów podczas protestów,
jakie miały miejsce w całym kraju w lutym i marcu 2017 r.
B. Współpraca międzyparlamentarna
Ze względu na sposób organizacji wyborów na Białorusi Parlament nie uznaje tamtejszego
Zgromadzenia Narodowego. W związku z tym nie utrzymuje z nim stosunków dwustronnych.
Natomiast Delegacja Parlamentu do spraw Stosunków z Białorusią spotyka się regularnie
z członkami białoruskiej opozycji i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić
zachodzące w kraju wydarzenia polityczne i gospodarcze.
Dzięki niedawnemu zbliżeniu UE z Białorusią w czerwcu 2015 r. i w lipcu 2017 r. udała się do
tego kraju z wizytą delegacja Parlamentu Europejskiego.
C. Obserwacja wyborów
Od 2001 r. Białoruś nie zapraszała Parlamentu na obserwację wyborów. Ostatnie wybory
parlamentarne odbyły się w dniu 11 września 2016 r. z udziałem misji obserwacyjnych OBWE
ODIHR i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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