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TRI SOSEDNJE DRŽAVE VZHODNEGA PARTNERSTVA:
UKRAJINA, MOLDAVIJA IN BELORUSIJA

V politiko vzhodnega partnerstva EU, sklenjenega leta 2009, je vključenih šest post sovjetskih
držav: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Partnerstvo je bilo
vzpostavljeno v podporo prizadevanjem na področju političnih, družbenih in gospodarskih
reform v teh državah, za krepitev demokratizacije in dobrega upravljanja, zanesljivo oskrbo
z energijo, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Vse članice razen Belorusije so
vključene v parlamentarno skupščino Euronest.

UKRAJINA

Dramatični dogodki, ki se v Ukrajini odvijajo od novembra 2013, so se začeli kot pro evropski
protesti, ker vlada ni nadaljevala postopka za sklenitev pridružitvenega sporazuma z EU,
parafiranega julija 2012. Številni protestniki so zavzeli stališče, naklonjeno EU, sklenitev
sporazuma pa so verjetno dojemali kot korak bliže pristopnemu postopku. Zaradi tega gibanja
je kasneje prišlo do zamenjave vlade in parlamentarnih volitev (oktobra 2014), po katerih so na
oblast prišle stranke, naklonjene Evropi in reformam.
V času nemirov je Rusija marca 2014 nezakonito priključila Krim, v vzhodni Ukrajini pa se
je vnela separatistična vojna. Po podatkih OZN je bilo od začetka konflikta v Ukrajini ubitih
že več kot 10.000 oseb. V to številko je zajetih tudi 298 potnikov na letalu leta MH17 družbe
Malaysian Airlines, ki je 17. julija 2014 strmoglavilo na območju pod nadzorom separatistov.
Vojaški konflikt se je po sprejetju in večkratni obnovitvi sporazuma o premirju iz Minska sicer
nekoliko umiril, vendar občasno še prihaja do spopadov in je trajno premirje še vedno negotovo.
Po spopadih poleti leta 2016 je bilo 1. septembra 2016 sklenjeno šibko premirje. EU je kot pogoj
za odpravo gospodarskih sankcij proti Rusiji zahtevala njeno polno spoštovanje sporazuma iz
Minska. Sankcije so od tedaj ostale v veljavi.
Marca 2014 je Komisija sprejela ukrepe v podporo Ukrajini, 27. junija 2014 pa sta EU in
Ukrajina podpisali pridružitveni sporazum. Poglavja o političnem dialogu, pravosodju, svobodi
in varnosti ter sodelovanju na gospodarskem, finančnem in sektorskem področju začasno
veljajo od 1. novembra 2014. Trgovinski del pridružitvenega sporazuma se začasno uporablja
od 1. januarja 2016. Z začasnim začetkom veljavnosti sporazuma je bilo konec tristranskih
trgovinskih pogovorov z Rusijo, ki je s 1. januarjem 2016 zamrznila trgovinske preferenciale
v okviru sporazuma Skupnosti neodvisnih držav o prosti trgovini. Pridružitveni sporazum je
začel veljati 1. septembra 2017.
Ukrajinski državljani ne potrebujejo vizuma za kratkoročno bivanje v schengenskem območju
do 90 dni. Uredba o liberalizaciji vizumskega režima za Ukrajino je začela veljati
11. junija 2017.
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A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je sprejel devet resolucij o Ukrajini, zadnjo (o ukrajinskih političnih
zapornikih v Rusiji in razmerah na Krimu) 16. marca 2017. Vodja krimskih Tatarov Mustafa
Džemilev je bil 11. oktobra 2016 uvrščen v ožji izbor za nagrado Saharova za leto 2016.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Odnosi med Evropskim parlamentom in ukrajinskim parlamentom (vrhovna rada) potekajo
v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino pri pridružitvenem parlamentarnem
odboru EU-Ukrajina. Prvo srečanje tega odbora je potekalo 24. in 25. februarja 2015 v Bruslju.
Šestič se je sestal septembra 2017. Evropski parlament in vrhovna rada sta 3. julija 2015 v Kijevu
podpisala memorandum o soglasju o skupnem okviru za parlamentarno podporo in gradnjo
zmogljivosti. Na podlagi misije za ugotavljanje potreb je bilo v „tednu Ukrajine“, ki je potekal
od 29. februarja do 2. marca 2016 v Bruslju, predstavljeno poročilo s posebnimi priporočili.
Evropski parlament nadaljuje mediacijo in dialog s predsednikom ukrajinskega parlamenta ter
voditelji političnih frakcij. Proces, znan kot dialog Jeana Monneta (ime je dobil po kraju prvega
srečanja, ki je oktobra 2016 potekalo v zgodovinski hiši francoskega državnika v Bazochesu),
v ospredje postavlja institucionalno reformo ukrajinskega parlamenta.
C. Opazovanje volitev
Parlament je bil povabljen k opazovanju nacionalnih volitev v Ukrajini. Leta 2014 je
mednarodna misija za opazovanje volitev vključevala skupino opazovalcev iz Evropskega
parlamenta in delegacije Urada za demokratične institucije in človekove pravice Organizacije
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE ODIHR), parlamentarne skupščine OVSE,
parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PACE) in parlamentarne skupščine Nata.
Mednarodni opazovalci so ugotovili, da so bile parlamentarne volitve oktobra 2014 dobro
organizirane, pregledne, demokratične in na splošno skladne z mednarodnimi standardi. Z njimi
naj bi se še utrdila pozitivna izvedba volitev, ki se je pokazala že na predhodnih predsedniških
volitvah v tej državi. Kljub temu je prišlo do nekaterih nepravilnosti, za katere so bili povečini
(v 90 % primerov) odgovorni kandidati iz volilnih okrajev z enim mandatom v južnih regijah.
2. novembra 2014 so v vzhodnih regijah države potekale predsedniške in parlamentarne volitve.
EU jih ni priznala, saj naj bi bile nezakonite in v nasprotju s črko in duhom sporazumov iz
Minska. 18. septembra 2016 so povsod na Krimu potekale volitve v rusko dumo, ki jih Urad
OVSE za demokratične institucije in človekove pravice ni opazoval, opazoval pa jih je povsod
drugod na ozemlju Ruske federacije.

MOLDAVIJA

EU in Moldavija sta 27. junija 2014 podpisali pridružitveni sporazum, vključno s sporazumom
o poglobljenem in celovitem območju proste trgovine, ki začasno velja od septembra 2014.
Moldavija je aprila 2014 postala prva država v vzhodnem partnerstvu, za katero velja brez
vizumska ureditev. Znatno se je povečala tudi pomoč EU tej državi v okviru evropskega
instrumenta sosedstva, in sicer s 40 milijonov EUR leta 2007 na 131 milijonov EUR leta 2014.
Po škandalu v zvezi z bančnimi goljufijami leta 2014 je bila pomoč EU začasno ustavljena.
Dvostranska pomoč Moldaviji v okviru evropskega instrumenta sosedstva bi lahko v obdobju
od 2014 do 2017 znašala od 335 do 410 milijonov EUR. Po negativnem poročilu Računskega
sodišča decembra 2016 je bil izplačan le majhen znesek pomoči, ključna priporočila pa se še
niso pričela izvajati.
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Takoj ko je moldavska državna skupščina ratificirala pridružitveni sporazum z EU, je Rusija
uvedla vrsto ukrepov, usmerjenih proti uvozu iz Moldavije, in umaknila trgovinske preferenciale
te države v okviru sporazuma o prosti trgovini, ki ga je sklenila Skupnost neodvisnih držav.
Po razmeroma mirni volilni kampanji, ki se je osredotočala zlasti na geopolitične zadeve
(EU proti Evrazijski gospodarski uniji), se je po parlamentarnih volitvah 30. novembra 2014
v Moldaviji oblikovala večinska koalicija liberalnih strank, naklonjenih EU in reformam,
čeprav je rusko usmerjena Socialistična stranka dobila 21,37 % glasov. Na lokalnih volitvah,
ki so potekale 14. junija 2015, so tesno zmago nad pro ruskimi slavile pro evropske stranke.
Odmevnim škandalom zaradi korupcije so sledile ulične demonstracije, ki se jih je udeležilo
več tisoč ljudi. Od volitev so se zamenjale štiri vlade, kar kaže na politično nestabilnost države.
Moldavsko ustavno sodišče je 4. marca 2016 ponovno uvedlo splošne volitve predsednika
države in ukinilo zakon iz julija 2000, po katerem naj bi ga izvolil parlament. V prvem krogu
predsedniških volitev, ki je potekal 30. oktobra 2016, sta bila v drugi krog izvoljena pro ruski
kandidat socialistične stranke Igor Dodon in pro evropska kandidatka liberalno demokratske
stranke Maia Sandu. Drugi krog volitev je potekal 13. novembra 2016, zmagal pa je Igor Dodon.
Glavni izziv za Moldavijo je še vedno vprašanje separatistične pokrajine Pridnestrje, ki je
enostransko razglasila neodvisnost. Čeprav so uradni pogovori za rešitev konflikta ponovno
stekli novembra 2011, so bili doslej na srečanjih – dve sta potekali leta 2014, eno leta 2015
in eno leta 2016 – doseženi le zelo skromni rezultati. Z dvostranskim protokolom se je od
1. januarja 2016 poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini razširil na Pridnestrje.
Jeseni 2016 je vznikla politična napetost med Kišinjevem in Comratom (glavnim mestom
Gagauzije) zaradi razlage zakona iz leta 1994 o posebnem statusu Gagauzije in drugega
političnega dogajanja (vključno z izdanim nalogom glede prijetja štirih gagauzijskih
predstavnikov). Politični konflikt je bil rešen po zaslugi posredovanja veleposlanikov OVSE,
ZDA in EU v državi.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je 13. novembra 2014 podal soglasje k pridružitvenemu sporazumu med
EU in Moldavijo, istega leta pa je podprl tudi uvedbo brez vizumske ureditve za to državo.
Parlament opozarja na zastoj pri reševanju vprašanja Pridnestrja in se je že večkrat zavzel za
politično rešitev.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Odnosi med EU in Moldavijo so se formalizirali leta 2014, ko je bil podpisan pridružitveni
sporazum. Prvo srečanje pridružitvenega sveta EU-Moldavija je potekalo 16. marca 2015, četrto
srečanje pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Moldavija pa 22. maja 2017 v Kišinjevu.
C. Opazovanje volitev
Parlament je bil povabljen k opazovanju vseh nedavnih parlamentarnih volitev v Moldaviji.
Mednarodni opazovalci dolgoročne opazovalne misije Urada OVSE za demokratične institucije
in človekove pravice so volitve, ki so potekale 30. novembra 2014, ocenili razmeroma pozitivno.
Po parlamentarnih volitvah 8. oktobra 2016 je bila organizirana misija Evropskega parlamenta
za opazovanje volitev, v kateri so sodelovali tudi Urad za demokratične institucije in človekove
pravice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE/ODHIR), parlamentarna
skupščina Sveta Evrope (PACE) in parlamentarna skupščina OVSE (OSCE PA). Delegacija
Evropskega parlamenta, ki jo je vodil Igor Šoltes (Verts/ALE, Slovenija), je opazovala
tudi predsedniške volitve leta 2016. Delegacija je pohvalila delo osrednje volilne komisije
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in pozdravila visoko število kandidatk, obsodila pa zlorabo upravnih virov, pomanjkljivo
preglednost financiranja kampanj in neuravnoteženo medijsko obveščanje.

BELORUSIJA

EU vodi politiko „kritičnega sodelovanja“ z Belorusijo. Nedavno dvostransko zbližanje obeh
držav je EU spodbudilo, da je 25. februarja 2016 omilila sankcije, ki jih je uvedla proti Belorusiji,
in sicer zamrznitev sredstev, prepoved potovanja ter trgovinske in finančne omejitve. Svet se je
25. februarja 2016 odločil, da ne bo podaljšal omejevalnih ukrepov za 170 oseb in tri podjetja, ki
so že bili odstranjeni s seznama, podaljšal pa je druge ukrepe, vključno z embargom na orožje in
zamrznitvijo sredstev ter prepovedjo potovanja, zoper štiri osebe, ki so bile vključene na seznam
zaradi povezave z nerešenim izginotjem dveh opozicijskih politikov, podjetnika in novinarja.
EU je Belorusijo dodatno spodbudila, saj je bil v sklepih vrha vzhodnega partnerstva, ki je
potekal maja 2015 v Rigi, izpostavljen napredek pri poenostavitvi vizumskih postopkov in
dialogu o ponovnem sprejemu, prav tako pa naj bi se ponovno začel dialog o človekovih
pravicah med EU in Belorusijo. V okviru tega dialoga, ki je potekal leta 2012 in 2013, je potekala
izmenjava mnenj med EU in predstavniki beloruske civilne družbe. Od leta 2014 se namesto
dialoga izvaja projekt, osredotočen na izvajanje predlaganih reform.
EU in Belorusija sta začeli pogajanja o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem
sprejemu leta 2014, o partnerstvu za mobilnost pa leta 2015. V naslednjih letih se bo
razvijalo tudi sodelovanje na področju migracij. Belorusija se z EU ne pogaja o pridružitvenem
sporazumu.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je sprejel številne resolucije, v katerih je Belorusijo obsodil zaradi političnih
zapornikov, omejevanja svobode medijev in civilne družbe, nespoštovanja človekovih pravic
in nepravilnosti na parlamentarnih volitvah. Septembra 2013 je sprejel priporočilo za splošno
strategijo EU o Belorusiji, v kateri je pozval k izpustitvi in rehabilitaciji vseh političnih
zapornikov. Čeprav so temeljna načela te strategije še vedno v veljavi ter potrjena v vseh letnih
poročilih o skupni zunanji in varnostni politiki oziroma skupni varnostni in obrambni politiki,
se priznava tudi konstruktivna vloga Belorusije v regionalni politiki. Parlament je 6. aprila 2017
sprejel nujno resolucijo o razmerah v Belorusiji, v kateri obsoja zatrtje mirnih protestov po vsej
državi februarja in marca 2017.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Evropski parlament zaradi načina, kako so v Belorusiji potekale parlamentarne volitve, ne
priznava nacionalne skupščine te države. Posledično z njo ne vzdržuje dvostranskih odnosov.
Delegacija Parlamenta za odnose z Belorusijo se namesto z nacionalno skupščino redno srečuje
s predstavniki beloruske opozicije in civilne družbe, s katerimi razpravlja o političnem in
gospodarskem dogajanju v državi.
Po nedavnem zbližanju med EU in Belorusijo je junija 2015 in julija 2017 tja odpotovala
delegacija Evropskega parlamenta.
C. Opazovanje volitev
Belorusija od leta 2001 ni povabila Parlamenta k opazovanju volitev. Zadnje parlamentarne
volitve so potekale 11. septembra 2016, v misijah za opazovanje volitev pa sta sodelovala
Urad za demokratične institucije in človekove pravice OVSE in parlamentarna skupščina Sveta
Evrope (PACE).
Krzysztof Bartczak

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