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TRAJA SUSEDIA VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA:
UKRAJINA, MOLDAVSKO A BIELORUSKO

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť krajín
bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko
a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické,
sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie,
dobrej správy vecí verejných, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia
a hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny okrem Bieloruska sú súčasťou
Parlamentného zhromaždenia Euronest.

UKRAJINA

Dramatické udalosti, ktoré sa odohrali na Ukrajine od novembra 2013, sa začali ako proeurópsky
protest namierený voči vláde, ktorá s EÚ dovtedy neuzavrela dohodu o pridružení parafovanú
v júli 2012. Mnohí demonštranti zastávali proeurópske názory a pravdepodobne sa domnievali,
že dohoda je krokom, ktorý by ich mohol priblížiť k procesu pristúpenia. Toto hnutie napokon
viedlo k zmene vlády a parlamentným voľbám (v októbri 2014), po ktorých sa k moci dostali
proeurópske a proreformné strany.
Počas tohto obdobia nepokojov Rusko v marci 2014 nezákonne anektovalo Krym a východnú
časť Ukrajiny zachvátila separatistická vojna. Podľa OSN bolo na Ukrajine od prepuknutia
konfliktu zabitých vyše 10 000 ľudí. Tento počet zahŕňa aj 298 ľudí, ktorí 17. júla 2014 cestovali
lietadlom spoločnosti Malaysian Airlines (let MH17), ktoré sa zrútilo v oblasti kontrolovanej
separatistami.
Hoci sa vojenský konflikt trochu zmiernil vďaka prímeriu, ktoré bolo dohodnuté v Minsku
a niekoľkokrát obnovené, pravidelné vlny bojov spochybňujú udržateľnosť prímeria. Po
konfliktoch v lete 2016 nasledovalo krehké prímerie dohodnuté 1. septembra 2016. EÚ
podmienila zrušenie svojich hospodárskych sankcií voči Rusku úplným splnením dohody
z Minska zo strany Moskvy. Odvtedy sankcie pretrvávajú.
V marci 2014 Komisia schválila opatrenia na podporu krajiny a 27. júna 2014 EÚ a Ukrajina
podpísali dohodu o pridružení. Kapitoly týkajúce sa politického dialógu, spravodlivosti, slobody
a bezpečnosti a hospodárskej, finančnej a odvetvovej spolupráce predbežne nadobudli platnosť
1. novembra 2014. Obchodná časť dohody o pridružení sa od 1. januára 2016 začala uplatňovať
predbežne. Dočasné nadobudnutie platnosti takisto znamená ukončenie trojstranných rokovaní
o obchode s Ruskom, ktoré od 1. januára 2016 pozastavilo obchodné preferencie krajiny v rámci
Dohody o voľnom obchode Spoločenstva nezávislých štátov (CIS FTA). Dohoda o pridružení
nadobudla platnosť 1. septembra 2017.
Na ukrajinských občanov sa v schengenskom priestore vzťahuje bezvízový režim na krátke
pobyty trvajúce najviac 90 dní. Nariadenie o liberalizácii vízového režimu pre Ukrajinu
nadobudlo účinnosť 11. júna 2017.
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A. Pozícia Európskeho parlamentu
Európsky parlament prijal deväť uznesení o Ukrajine. Posledné uznesenie o ukrajinských
väzňoch v Rusku a situácii na Kryme prijal 16. marca 2017. Dňa 11. októbra 2016 sa vodca
krymských Tatárov Mustafa Džemilev stal jedným z finalistov Sacharovovej ceny za rok 2016.
B. Medziparlamentná spolupráca
Vzťahy medzi Európskym parlamentom a parlamentom Ukrajiny (Verkhovna Rada) sa
uskutočňujú v rámci dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou v Parlamentnom výbore pre
pridruženie EÚ – Ukrajina (PAC). Prvá schôdza PAC EÚ – Ukrajina sa konala 24. a 25. februára
2015 v Bruseli. V septembri 2017 sa konala v poradí šiesta schôdza PAC. Európsky parlament
a Verchovna rada podpísali 3. júla 2015 v Kyjeve memorandum o porozumení týkajúce sa
spoločného rámca pre parlamentnú podporu a budovanie spôsobilostí. Po misii zameranej
na posúdenie potrieb bola počas týždňa Ukrajiny (29. februára až 2. marca 2016) v Bruseli
predstavená správa obsahujúca konkrétne odporúčania.
Európsky parlament aj naďalej pokračuje v procese mediácie a dialógu s predsedom Verchovnej
rady a vedúcimi predstaviteľmi politických frakcií. Dialóg Jeana Monneta, ktorý bol takto
pomenovaný po prvej schôdzi v historickom dome uvedeného francúzskeho štátnika v Bazoches
v októbri 2016, sa zameriava na inštitucionálnu reformu ukrajinského parlamentu.
C. Pozorovanie volieb
Parlament bol pozvaný na pozorovanie národných volieb na Ukrajine. Medzinárodná
volebná pozorovateľská misia v roku 2014 pozostávala zo skupiny volebných pozorovateľov
Európskeho parlamentu a z delegácií Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR), Parlamentného
zhromaždenia OBSE, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) a Parlamentného
zhromaždenia NATO.
Parlamentné voľby v októbri 2014 boli podľa medzinárodných pozorovateľov dobre
zorganizované, transparentné, demokratické a vo všeobecnosti v súlade s medzinárodnými
normami. Hlasovanie bolo vnímané ako konsolidácia pozitívnych volebných postupov počas
predchádzajúcich prezidentských volieb v krajine. Niektoré nedostatky však pretrvali, najmä
(v 90 % prípadov) na strane kandidátov vo volebných obvodoch s jedným mandátom v južných
regiónoch.
Dňa 2. novembra 2014 sa vo východných regiónoch krajiny konali prezidentské a parlamentné
voľby. EÚ voľby neuznala a považovala ich za nezákonné a v rozpore so znením a duchom
dohôd z Minska. Voľby do ruskej Dumy sa na celom území Krymu konali 18. septembra 2016,
no pozorovateľské misie OBSE/ODIHR sa na nich nezúčastnili. Pozorovali ich však na území
Ruskej federácie.

MOLDAVSKO

EÚ a Moldavsko podpísali 27. júna 2014 dohodu o pridružení zahŕňajúcu prehĺbenú
a komplexnú zónu voľného obchodu (DCFTA), ktorá sa predbežne vykonáva od septembra
2014. V apríli 2014 sa Moldavsko stalo prvým partnerom EÚ, ktorý využíva bezvízový
režim. Pomoc EÚ pre Moldavsko v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI) sa taktiež
výrazne zvýšila zo 40 miliónov EUR v roku 2007 na 131 miliónov EUR v roku 2014. Po
škandále s bankovým podvodom v roku 2014 bola pomoc EÚ dočasne pozastavená. Bilaterálna
pomoc pre Moldavsko v rámci ENI v období rokov 2014 – 2017 by mohla dosiahnuť 335 až
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410 miliónov EUR. Po kritickej správe Dvora audítorov uverejnenej v decembri 2016 bola
vyplatená iba obmedzená suma pomoci, pričom kľúčové odporúčania neboli vykonané.
Hneď, ako moldavské Národné zhromaždenie ratifikovalo dohodu o pridružení s EÚ, Rusko
zaviedlo sériu opatrení zameraných proti dovozu z Moldavska a odňalo mu obchodné
preferencie v rámci CIS FTA.
Po pomerne pokojnej volebnej kampani zameranej predovšetkým na geopolitické otázky (EÚ
vs. Eurázijská hospodárska únia) vzišla z moldavských parlamentných volieb z 30. novembra
2014 proeurópska a proreformná liberálna väčšinová koalícia, aj keď proruská Socialistická
strana získala 21,37 % hlasov. Miestne voľby sa uskutočnili 14. júna 2015 s tesným víťazstvom
pro-európskych strán nad proruským táborom. Veľké korupčné škandály vyústili do pouličných
demonštrácií za účasti tisícov ľudí. Od volieb sa vystriedali štyri vlády, čo podčiarkuje politickú
nestabilitu v krajine.
Dňa 4. marca 2016 moldavský ústavný súd obnovil ľudovú voľbu prezidenta republiky, keď
zrušil zákon z júla 2000, ktorým sa zaviedla voľba v parlamente. Prvé kolo prezidentských
volieb sa konalo 30. októbra 2016. Do druhého kola, ktoré sa uskutočnilo 13. novembra 2016,
postúpil proruský kandidát Socialistickej strany Igor Dodon a proeurópska kandidátka Maja
Sandu z Liberálno-demokratickej strany. Voľby vyhral Igor Dodon.
Hlavnou výzvou pre Moldavsko zostáva otázka separatistického regiónu Podnestersko, ktorý
jednostranne vyhlásil nezávislosť. Hoci sa oficiálne rokovania zamerané na urovnanie konfliktu
v novembri 2011 obnovili, stretnutia – vrátane dvoch stretnutí v roku 2014, jedného v roku
2015 a jedného v roku 2016 – doteraz priniesli len minimálne výsledky. Vďaka bilaterálnemu
protokolu sa DCFTA od 1. januára 2016 rozšírila na Podnestersko.
Okrem toho vzniklo na jeseň roku 2016 politické napätie medzi Kišiňovom a Komratom
(hlavným mestom Gagauzska) v dôsledku výkladu zákona z roku 1994 o osobitnom postavení
Gagauzska a ďalšom politickom vývoji (vrátane zatykača vydaného na štyroch poslancov
Gagauzska). Vďaka sprostredkovaniu OBSE a veľvyslancov USA a EÚ v tejto krajine sa tento
politický konflikt vyriešil.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
Európsky parlament schválil dohodu o pridružení medzi EÚ a Moldavskom 13. novembra 2014.
Už skôr v roku 2014 Parlament podporil nadobudnutie platnosti bezvízového režimu s krajinou.
Parlament zobral na vedomie patovú situáciu v otázke Podnesterska a viackrát zdôraznil
dôležitosť nájdenia politického riešenia tohto problému.
B. Medziparlamentná spolupráca
Vzťahy medzi EÚ a Moldavskom sa sformalizovali v roku 2014 podpísaním dohody
o pridružení. Prvé zasadnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Moldavskom sa konalo
16. marca 2015 a štvrtá schôdza Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Moldavsko sa
uskutočnila 22. mája 2017 v Kišiňove.
C. Pozorovanie volieb
Parlament bol v poslednom období pozvaný na pozorovanie každých parlamentných volieb
v Moldavsku. Parlamentné voľby z 30. novembra 2014 hodnotili medzinárodní pozorovatelia
z dlhodobej pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR pomerne kladne. Pozorovateľská misia
Európskeho parlamentu sledovala parlamentné voľby z 8. októbra 2016 spolu s OBSE/ODIHR,
Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PACE) a Parlamentným zhromaždením OBSE.
Aj prezidentské voľby v roku 2016 sledovala delegácia Európskeho parlamentu pod vedením
Igora Šoltesa (Verts/ALE, Slovinsko). Delegácia vyjadrila ústrednej volebnej komisii uznanie
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za jej prácu a vyzdvihla vysoký počet ženských kandidátok, zároveň však odsúdila zneužívanie
administratívnych zdrojov, nedostatočnú finančnú transparentnosť a nevyvážené informovanie
v médiách.

BIELORUSKO

EÚ presadzuje vo vzťahu k Bielorusku politiku „kritickej angažovanosti“. Nedávne dvojstranné
zblíženie medzi oboma krajinami viedlo EÚ k zmierneniu sankcií, ktoré uplatňuje voči
Bielorusku – zmrazenie aktív, zákaz cestovania a obchodné a finančné obmedzenia – od
25. februára 2016. Rada 25. februára 2016 rozhodla o nepredĺžení reštriktívnych opatrení
zameraných na 170 osôb a tri spoločnosti, ktorých zahrnutie do zoznamov už bolo pozastavené.
Predĺžila však platnosť ostatných opatrení vrátane zbrojného embarga a zmrazenia aktív
a zákazu cestovania voči štyrom osobám uvedeným na zozname v súvislosti s nevyriešeným
zmiznutím dvoch opozičných politikov, podnikateľa a novinára.
EÚ však Bielorusko ďalej povzbudila: v záveroch samitu Východného partnerstva v Rige z mája
2015 sa konštatoval pokrok v dialógu o zjednodušení vízového režimu a readmisii a otvorila
cesta k obnoveniu dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Bieloruskom. Tento dialóg, ktorý
sa uskutočnil v rokoch 2012 a 2013, pozostával z výmeny názorov medzi EÚ a zástupcami
bieloruskej občianskej spoločnosti. Od roku 2014 bol dialóg nahradený projektom zameraným
na vykonávanie navrhovaných reforiem.
V roku 2014 EÚ a Bielorusko začali rokovať o dohodách o zjednodušení vízového režimu
a readmisii a v roku 2015 o partnerstve v oblasti mobility. V najbližších rokoch sa bude rozvíjať
aj spolupráca v oblasti migrácie. Bielorusko nevedie s EÚ rokovania o dohode o pridružení.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
Parlament prijal niekoľko uznesení, v ktorých Bielorusko kritizuje, pokiaľ ide o politických
väzňov, obmedzovanie slobody médií a občianskej spoločnosti, nerešpektovanie ľudských
práv a nedostatky pri parlamentných voľbách. V septembri 2013 Parlament prijal odporúčanie
k celkovej stratégii EÚ v súvislosti s Bieloruskom, v ktorom vyzýva na prepustenie
a rehabilitáciu všetkých politických väzňov. Zatiaľ čo základné princípy tejto stratégie
pretrvávajú a opakujú sa v každej výročnej správe o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politike/spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, uznala sa aj konštruktívna úloha
Bieloruska v oblasti regionálnej politiky. Dňa 6. apríla 2017 Parlament prijal naliehavé
uznesenie o situácii v Bielorusku, v ktorom odsúdil zásah proti pokojným protestom, ktoré
v celej krajine prebiehali vo februári a v marci 2017.
B. Medziparlamentná spolupráca
Vzhľadom na spôsob priebehu volieb v Bielorusku Parlament neuznáva Národné zhromaždenie
krajiny. Preto s týmto zhromaždením ani neudržiava bilaterálne vzťahy. Namiesto toho sa
Delegácia Európskeho parlamentu pre vzťahy s Bieloruskom pravidelne stretáva s členmi
bieloruskej opozície a občianskej spoločnosti s cieľom diskutovať o politickom a hospodárskom
vývoji v krajine.
Nedávne zblíženie EÚ s Bieloruskom podnietilo cestu delegácie Európskeho parlamentu do
Bieloruska v júni 2015 v júli 2017.
C. Pozorovanie volieb
Bielorusko nepozýva Európsky parlament na pozorovanie volieb od roku 2001. Posledné
parlamentné voľby sa uskutočnili 11. septembra 2016 a sledovali ich pozorovateľské misie
OBSE/ODIHR a PACE.

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