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TRE LÄNDER I DET ÖSTLIGA PARTNERSKAPET:
UKRAINA, MOLDAVIEN OCH VITRYSSLAND

EU:s östliga partnerskap, som inleddes 2009, omfattar sex före detta sovjetiska delstater:
Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Det inrättades för
att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att
stärka demokratisering och goda styrelseformer, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk
och social utveckling. Alla medlemmarna utom Vitryssland ingår i den parlamentariska
församlingen Euronest.

UKRAINA

De dramatiska händelserna i Ukraina sedan november 2013 började som demonstrationer för
EU, i protest mot att regeringen inte gått vidare med associeringsavtalet med EU, som hade
paraferats i juli 2012. Många demonstranter var för EU och såg troligtvis avtalet som ett steg som
skulle föra dem närmare en associeringsprocess. Denna rörelse ledde sedan till regeringsskifte
och parlamentsval (i oktober 2014), som resulterade i att EU- och reformvänliga krafter kom
till makten.
Under denna omvälvande period annekterades Krim olagligt av Ryssland i mars 2014, och i den
östra delen av Ukraina utbröt ett separatistkrig. Enligt FN har nästan 10 000 människor dödats i
Ukraina sedan konflikten tog sin början. Siffrorna omfattar även de 298 personer som den 17 juli
2014 reste med Malaysian Airlines flyg MH17, som störtade i ett separatistkontrollerat område.
Den militära konflikten har visserligen minskat något tack vare att eldupphör har
överenskommits i Minsk och förnyats flera gånger, men strider har ändå då och då blossat
upp och hotat vapenvilans stabilitet. Strider bröt ut under sommaren 2016, som följdes av en
skör överenskommelse om vapenvila den 1 september 2016. EU har kopplat sina ekonomiska
sanktioner mot Ryssland till kravet att Moskva fullt ut måste respektera Minskavtalet.
Sanktionerna är fortfarande i kraft.
I mars 2014 beslutade kommissionen om åtgärder för att stödja landet, och den 27 juni 2014
undertecknade EU och Ukraina associeringsavtalet. Kapitlen om politisk dialog, rättvisa, frihet
och säkerhet samt ekonomiskt, finansiellt och sektorsspecifikt samarbete trädde provisoriskt i
kraft den 1 november 2014. Handelsdelen i associeringsavtalet började tillämpas provisoriskt
den 1 januari 2016. Att avtalet provisoriskt trädde i kraft innebar även att trepartssamtalen med
Ryssland upphörde, och från och med den 1 januari 2016 avbröt Ryssland de handelsförmåner
som gällde för landet enligt OSS-ländernas frihandelsavtal. Associeringsavtalet trädde i kraft
den 1 september 2017.
Ukrainska medborgare kan resa till och vistas i Schengenområdet upp till 90 dagar utan visum.
Förordningen om viseringsliberalisering trädde i kraft den 11 juni 2017.
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A. Europaparlamentets ståndpunkt
Europaparlamentet har antagit nio resolutioner om Ukraina. Den senaste (om ukrainska politiska
fångar i Ryssland och situationen i Krim) antogs den 16 mars 2017. Den 11 oktober 2016 utsågs
Krimtatarernas ledare Mustafa Dzjemilev till finalist till Sacharovpriset 2016.
B. Interparlamentariskt samarbete
Förbindelserna mellan Europaparlamentet och Ukrainas parlament (Verchovna rada) sköts
inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, i den parlamentariska
associeringskommittén EU–Ukraina. Det första sammanträdet för denna associeringskommitté
hölls i Bryssel den 24–25 februari 2015. Det sjätte mötet med den parlamentariska
associeringskommittén hölls i september 2017. Den 3 juli 2015 undertecknade
Europaparlamentet och Verchovna rada ett samförståndsavtal i Kiev om en gemensam ram för
parlamentariskt stöd och kapacitetsuppbyggnad. Efter ett s.k. behovsbedömningsuppdrag lades
en rapport med särskilda rekommendationer fram under ”Ukrainaveckan” (29 februari–2 mars
2016) i Bryssel.
Europaparlamentet fortsätter sin medling och dialog med Verchovna radas talman och de
politiska gruppernas ledare. Denna process går under namnet Jean Monnet-dialogen, efter det
första mötet som hölls i den franske statsmannens historiska hus i Bazoches i oktober 2016, och
den syftar till institutionell reform av det ukrainska parlamentet.
C. Valövervakning
Parlamentet har bjudits in för att övervaka nationella val i Ukraina. I ett internationellt
valobservatörsuppdrag 2014 deltog en grupp valobservatörer från Europaparlamentet och
delegationer från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter,
OSSE:s parlamentariska församling, Europarådets parlamentariska församling och Natos
parlamentariska församling.
Enligt de internationella observatörerna var parlamentsvalet i oktober 2014 välorganiserat,
insynsvänligt och demokratiskt, och det genomfördes rent allmänt i enlighet med internationella
normer. Valet betraktades som en konsolidering av de positiva valförfaranden som noterats
under tidigare presidentval i landet. Vissa oegentligheter kvarstod dock, de flesta (90 %) i fråga
om kandidaterna i enmansvalkretsar i de södra regionerna.
Den 2 november 2014 hölls det ”president- och parlamentsval” i landets östra regioner. EU
erkände inte valen och ansåg dem vara olagliga och i strid med bokstav och anda i Minskavtalen.
Valet till den ryska duman hölls över hela Krims territorium den 18 september 2016, men
övervakades inte av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter.
Det övervakade dock valet på Ryska federationens territorium.

MOLDAVIEN

Den 27 juni 2014 undertecknade EU och Moldavien ett associeringsavtal, inklusive ett
djupgående och omfattande frihandelsavtal, som har tillämpats provisoriskt sedan september
2014. I april 2014 blev Moldavien det första landet i det östliga partnerskapet som beviljades
viseringsfrihet. EU:s stöd till Moldavien inom det europeiska grannskapsinstrumentet har också
ökat avsevärt, från 40 miljoner euro 2007 till 131 miljoner euro 2014. Efter bankskandalen
2014 avbröts EU:s stöd tillfälligt. Det bilaterala stödet till Moldavien inom det europeiska
grannskapsinstrumentet skulle kunna uppgå till mellan 335 miljoner euro och 410 miljoner
euro under perioden 20142017. Sedan revisionsrätten publicerade en kritisk rapport i december
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2016 har bara begränsat stöd betalats ut, i väntan på genomförande av de huvudsakliga
rekommendationerna.
Så fort associeringsavtalet med EU hade ratificerats av Moldaviens nationalförsamling införde
Ryssland en rad åtgärder som var inriktade på import från Moldavien och drog tillbaka de
handelsförmåner som gällde för landet enligt OSS-ländernas frihandelsavtal.
Efter en relativt lugn valkampanj, som framför allt inriktades på geopolitiska frågor (där
EU ställdes mot Eurasiska ekonomiska unionen), resulterade Moldaviens parlamentsval
den 30 november 2014 i en EU-vänlig och reformvänlig liberal majoritetskoalition, även om det
proryska socialistpartiet fick 21,37 procent av rösterna. Lokalval hölls den 14 juni 2015, i vilka
den EU-vänliga sidan vann med knapp marginal över den proryska. Stora korruptionsskandaler
har utlöst gatudemonstrationer med tusentals demonstranter. Sedan valet har fyra regeringar
avlöst varandra, vilket visar hur politiskt instabilt landet är.
Den 4 mars 2016 återinförde Moldaviens författningsdomstol val av republikens president
genom direkta folkval, vilket upphävde lagen från juli 2000 enligt vilken presidenten valts
indirekt av parlamentet. Den första presidentvalsomgången hölls den 30 oktober 2016,
och socialistpartiets proryska kandidat Igor Dodon och liberaldemokratiska partiets pro-EU-
kandidat Maia Sandu gick vidare till den andra omgången som hölls den 13 november 2016.
Igor Dodon vann valet.
En viktig utmaning för Moldavien är frågan om utbrytarregionen Transnistrien, som unilateralt
har proklamerat självständighet. Officiella samtal i syfte att lösa konflikten återupptogs i
november 2011, men mötena (två 2014, ett 2015 och ytterligare ett 2016) har hittills inte gett
särskilt stora resultat. Tack vare ett bilateralt protokoll har det djupgående och omfattande
frihandelsområdet utökats till att även omfatta Transnistrien från och med den 1 januari 2016.
Dessutom har politiska spänningar mellan Chisinau och Comrat (huvudstad i Gagauzien)
uppstått under hösten 2016 till följd av tolkningen av 1994 års lag om Gagauziens särskilda
ställning och annan politisk utveckling (inbegripet arresteringsordern mot fyra gagauziska
ledamöter). Den politiska konflikten har sedan dess lösts tack vare medling av OSSE:s, USA:s
och EU:s ambassadörer till landet.
A. Europaparlamentets ståndpunkt
Europaparlamentet godkände associeringsavtalet mellan EU och Moldavien den 13 november
2014. Tidigare under 2014 ställde sig parlamentet bakom ikraftträdandet av viseringsfrihet för
landet.
Parlamentet har noterat dödläget i frågan om Transnistrien och vid flera tillfällen betonat vikten
av att finna en politisk lösning.
B. Interparlamentariskt samarbete
Förbindelserna mellan EU och Moldavien formaliserades 2014 genom undertecknandet av
associeringsavtalet. Det första mötet i associeringsrådet EU–Moldavien hölls den 16 mars
2015, och det fjärde mötet i den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien hölls
den 22 maj 2017 i Chisinau.
C. Valövervakning
Parlamentet har bjudits in för att övervaka samtliga parlamentsval på senare tid
i Moldavien. Parlamentsvalet den 30 november 2014 bedömdes relativt positivt av
internationella observatörer i det långvariga valövervakningsuppdraget från OSSE:s kontor
för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. Ett valobservatörsuppdrag från
Europaparlamentet följde, tillsammans med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och
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mänskliga rättigheter, Europarådets parlamentariska församling och OSSE:s parlamentariska
församling, parlamentsvalet den 8 oktober 2016. Presidentvalet 2016 övervakades också
av Europaparlamentets delegation under ledning av Igor Soltes (Verts/ALE, Slovenien).
Parlamentets delegation lovordade den centrala valkommissionens arbete och det stora antalet
kvinnliga kandidater, men fördömde missbruket av administrativa resurser, bristen på insyn i
kampanjfinansieringen och den obalanserade mediatäckningen.

VITRYSSLAND

EU driver en politik som präglas av ”kritiskt engagemang” gentemot Vitryssland. Den senaste
tidens bilaterala närmande mellan de två parterna fick EU att den 25 februari 2016 lätta på
sanktionerna mot Vitryssland (frysning av tillgångar, reseförbud och handelsrelaterade och
finansiella restriktioner). Rådet beslutade den 25 februari 2016 att inte förlänga sanktionerna
mot 170 personer och tre företag vars uppförande på förteckningen redan hade hävts. Rådet
förlängde dock de andra sanktionerna, däribland i fråga om vapenembargo, frysning av
tillgångar och reseförbud avseende de fyra personer som uppfördes på förteckningen i samband
med de ouppklarade försvinnandena av två oppositionspolitiker, en affärsman och en journalist.
EU har även gett Vitryssland fler positiva signaler. I de senaste slutsatserna från toppmötet
inom det östliga partnerskapet i Riga i maj 2015 noteras de framsteg som gjorts i fråga om
viseringslättnad och dialogen om återtagande samt öppnas vägen för att människorättsdialogen
mellan EU och Vitryssland skulle kunna återupptas. Denna dialog ägde rum under 2012 och
2013 och bestod av diskussioner mellan EU och företrädare för det civila samhället i Vitryssland.
Dialogen ersattes 2014 av ett projekt som var inriktat på genomförande av föreslagna reformer.
Under 2014 inledde EU och Vitryssland förhandlingar om avtal om förenklade
viseringsförfaranden och återtagandeavtal, och 2015 inleddes förhandlingar om ett partnerskap
för rörlighet. Under de närmaste åren kommer även samarbetet på migrationsområdet att
utvecklas. Det pågår inga förhandlingar om ett associeringsavtal mellan Vitryssland och EU.
A. Europaparlamentets ståndpunkt
Europaparlamentet har antagit ett antal resolutioner i vilka Vitryssland kritiseras på grund av
landets politiska fångar, begränsningar av mediefriheten och restriktioner gentemot det civila
samhället, underlåtenheten att respektera mänskliga rättigheter samt bristfälliga parlamentsval.
I september 2013 antog parlamentet en rekommendation om EU:s övergripande strategi för
Vitryssland, med krav på att alla politiska fångar ska släppas. Grundvalarna för den här strategin
är fortfarande de samma, och de har återspeglats i alla årsrapporter om den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken/den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, men Vitrysslands
konstruktiva roll den regionala politiken har också erkänts. Den 6 april 2017 antog parlamentet
en brådskande resolution om situationen i Vitryssland, där man fördömer attackerna mot fredliga
demonstranter över hela landet i februari och mars 2017.
B. Interparlamentariskt samarbete
Med hänvisning till hur val genomförs i Vitryssland erkänner Europaparlamentet inte landets
nationalförsamling. Följaktligen finns det inga bilaterala förbindelser med denna församling.
I stället träffar parlamentets delegation för förbindelserna med Vitryssland regelbundet
företrädare för den vitryska oppositionen och det civila samhället för att diskutera den politiska
och ekonomiska utvecklingen i landet.
EU:s närmande till Vitryssland under senare tid föranledde Europaparlamentet att sända en
delegation dit i juni 2015 och i juli 2017.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2017-0253+0+DOC+XML+V0//SV
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C. Valövervakning
Vitryssland har inte bjudit in parlamentet för att övervaka val sedan 2001. Det senaste
parlamentsvalet hölls den 11 september 2016, med valobservatörsuppdrag från OSSE:s kontor
för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter och Europarådets parlamentariska
församling.
Krzysztof Bartczak
09/2017
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