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ТРИ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ ОТ ИЗТОЧНОТО
ПАРТНЬОРСТВО В ЮЖЕН КАВКАЗ

Политиката на ЕС за Източното партньорство, чието начало беше поставено през
2009 г., обхваща шест пост-съветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус,
Грузия, Република Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел
подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи в тези
държави, целящи да засилят демократизацията и доброто управление, енергийната
сигурност, опазването на околната среда и икономическото и социалното развитие.
Всички членове на Източното партньорство, с изключение на Беларус, участват в
Парламентарната асамблея Евронест.

Европейският парламент има делегация за Южен Кавказ, която наблюдава Комитетите
за парламентарно сътрудничество (КПС) с Армения и Азербайджан и Парламентарния
комитет за асоцииране (ПКА) с Грузия и следи работата на специалния представител на
ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия.

ГРУЗИЯ

Президентските избори в Грузия през 2013 г. и парламентарните избори през 2016 г.
доведоха до победата на коалицията „Грузинска мечта“ и потвърдиха евроатлантическата
ориентация на страната. Задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия
(ЗВССТ), основано на сключеното през 2014 г. споразумение за асоцииране, влезе в
сила през юли 2016 г. Грузия е положила големи усилия по отношение на привеждането
на своето законодателство в съответствие със стандартите на ЕС, включително по
отношение на либерализирането на визовия режим. Икономиката, обаче, е изправена пред
сериозни проблеми и са необходими вътрешни реформи.
След продължителен процес, предложението на Комисията за либерализиране на визовия
режим беше прието на 27 февруари 2017 г. и подписано от длъжностни лица от ЕС и
Грузия на 1 март в Брюксел. Гражданите на Грузия, притежаващи паспорти с биометрични
данни, които пътуват до ЕС за период до 90 дни с цел бизнес, туризъм или по семейни
причини, вече не се нуждаят от виза.
Грузинската демокрацията продължава да страда от прекомерна поляризация на
политическия живот, като продължава да се наблюдава напрежение между коалицията
и Обединеното национално движение, основано от бившия президент Михаил
Саакашвили, в контекста на периодично отправяни обвинения в избирателно правосъдие
и политически мотивирани кампании за борба с корупцията. Парламентарните избори
през октомври 2016 г. бяха до голяма степен оценени като демократични и честни, въпреки
някои процедурни нередности и твърдения за сплашване. „Грузинска мечта“ спечели, като
си осигури „конституционно мнозинство“ (75 % от членовете на парламента), необходимо
за даване на възможност за изменение на конституцията.



Справочник за Европейския съюз - 2017 2

Грузия провежда решителни реформи, с мащабни промени в конституцията. За
съжаление, обаче, поляризацията на грузинския политически живот е „похитила“ процеса
на конституционна реформа, което доведе до голямо сражение между управляващата
партия, опозицията, както и основните организации на гражданското общество.
Въпреки че проблемите бяха бързо разрешени с приемането на реформите само от
парламентаристите на „Грузинска мечта“, положителният образ на Грузия, който беше
изграждан в продължение на години, може да бъде унищожен поради нестабилния процес
на консултации и потенциалната невъзможност за постигане на консенсус. Всяка следа
от доверието на населението в политическата класа, както и легитимността на новата
конституция, също биха могли да бъдат унищожени. ЕС подкрепя водеща и координираща
роля на Венецианската комисия на Съвета на Европа в този процес на реформи и очаква
правителството на Грузия да продължи да бъде възможно най-приобщаващо.
Местните избори на 21 октомври 2017 г. ще бъдат наблюдавани внимателно като тест за
популярността както на мнозинството, така и на опозицията.
ЕС оказва подкрепа на институционалните реформи за подобряване на управлението и
демокрацията. Техният успех зависи от степента на изпълнение.
Изправени пред бавното, но непрестанно анексиране на Южна Осетия и Абхазия от
страна на Руската федерация, грузинците възлагат особени надежди на приближаването
към ЕС и НАТО. При все това загадъчното отвличане на азербайджанския журналист
Афган Мухтарлъ е зловещо напомняне относно уязвимостта на Грузия спрямо нейните
съседи.
А. Позиция на Европейския парламент
ЕС подчерта важността на мирното решаване на безизходицата в регионите Южна
Осетия и Абхазия, като в крайна сметка се зачита териториалната цялост на Грузия.
Стратегическият диалог между ЕС и Грузия по въпроси, свързани с конфликта, проведен
в Брюксел през 2015 г., е знак за доверие в отношенията между двете страни въпреки
някои различия в оперативните заключения.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
Петото заседание на Парламентарния комитет по асоцииране ЕС-Грузия се проведе
в Тбилиси на 19 и 20 септември 2017 г. На заседанието бяха приети единодушно
окончателен отчет и препоръки, в които се изтъкват положителните тенденции като
извършването на реформи, водещи до либерализиране на визовия режим, измененията
на Закона за общите съдилища, Закона за държавната служба, както и новата оценка на
въздействието върху околната среда и внасянето на изменения в Наказателния кодекс.
Освен това в текста беше поставен акцент и върху необходимостта от подобряване
на независимостта и ефективността на съдебната власт, от по-нататъшен напредък
в реформата на управлението на публичните финанси и от разработване и прилагане
на политики относно равенството между мъжете и жените. В документа също така
се подчертава необходимостта от гарантиране на многообразието и плурализма в
медиите и от прозрачен и честен процес за избор на следващия обществен защитник
(омбудсман), както и за гарантиране на извършването на ефективно цялостно разследване
на отвличането на г-н Афган Мухтарлъ. И накрая, в текста беше заявено отново,
че ЕС продължава да се ангажира с подкрепата за независимостта, суверенитета и
териториалната цялост на Грузия в рамките на нейните международно признати граници;
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В. Наблюдение на избори
Грузия е приемала делегации на Службата за демократични институции и права на
човека (ОССЕ/БДИПЧ) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и,
включително членове на Европейския парламент, като част от наблюдението от страна
на ОССЕ на парламентарните, президентските и местните избори в Грузия. Последните
парламентарни и президентски избори в Грузия бяха счетени за задоволителни в общ
план. Европейският парламент изпрати екип за наблюдение на избори в Тбилиси като
част от по-обширната операция за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, създадена за
парламентарните избори от 8 октомври 2016 г. Въпреки няколко инцидента, установени
от международни и национални организации на гражданското общество, повечето
наблюдатели съобщиха за мирна избирателна кампания и за усилията на правителството
да проведе безупречни избори. Що се отнася до предстоящите местни избори (които ще
бъдат наблюдавани от ОССЕ/СДИПЧ), в окончателното заявление от петото заседание на
ПКА се препоръчва да бъдат осигурени конкурентни, справедливи и прозрачни местни
избори на 21 октомври 2017 г.

АРМЕНИЯ

Отношенията на Армения с ЕС са с двойствен характер, но като че ли е дошло време за
ново начало.
От една страна, президентът на Армения заяви през септември 2013 г., че държавата ще се
присъедини към Евразийския икономически съюз (ЕАИС) с Беларус, Казахстан и Русия.
Армения подписа договора за присъединяване към Евразийския икономически съюз на
10 октомври 2014 г., малко преди този съюз да влезе в сила на 1 януари 2015 г.
От друга страна, започването през декември 2015 г. на преговори за ново споразумение
между ЕС и Армения бележи повратна точка след промосковския обрат през септември
2013 г. Прагматизмът, демонстриран досега от двете страни, доведе до бързото сключване
на 28 февруари 2017 г. на Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство (CEPA),
основано на ценностите на ЕС, но и съвместимо с новите задължения на Ереван по линия
на Евразийския икономически съюз.
И без това поляризираната политическа обстановка стана още по-напрегната през 2015 г.
в контекста на конституционната реформа, предприета от правителството. Въпреки
редица дългоочаквани подобрения в областта на правата на човека и върховенството на
закона, приветствани от Венецианската комисия към Съвета на Европа, разискването
беше доминирано от предложението за превръщане на президентската система в
парламентарна. След извършването на първоначалните промени през 2016 г. беше
извършена реформа на избирателния закон вследствие на приобщаващ процес с участието
на опозицията и гражданското общество. Армения участва в „продължителен конфликт“
със съседен Азербайджан относно статута на региона Нагорни Карабах от повече от
20 години, като понастоящем напрежението между страните е достигнало своята най-
висока точка от 1994 г. насам по време на „четиридневната война“ през април 2016 г.
Отношенията с Турция са хладни.
А. Позиция на Европейския парламент
През декември 2012 г. беше подписан протокол към ПКА ЕС—Армения относно рамково
споразумение за общите принципи за участие на арменските институции в програми на
ЕС. Преговорите по ново рамково споразумение между ЕС и Армения започнаха през
декември 2015 г. и приключиха на 21 март 2017 г. с парафирането на CEPA. Очаква се



Справочник за Европейския съюз - 2017 4

споразумението да бъде подписано на срещата на върха на Източното партньорство през
ноември 2017 г. В този контекст на преобразуване от страна на ЕС на отношенията с
Армения в ново споразумение комисията AFET ще подготви доклад за процедура на
одобрение преди края на 2017 г.
За Европейския парламент консолидирането на демокрацията в Армения е приоритет.
През април 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно стогодишнината от
арменския геноцид.
Б. Междупарламентарно сътрудничество
Последното междупарламентарно заседание на КПС ЕС-Армения беше проведено през
януари 2017 г. в Страсбург и приключи със съвместно изявление и препоръки с акцент
по-специално върху подкрепата на ЕС за процеса на реформи в Армения и относно
значението на ролята, която гражданското общество може да играе в този контекст.
В. Наблюдение на избори
Армения е приемала членове на Европейския парламент — като част от мисии на
ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори — пет пъти, и стори това отново по време
на парламентарните избори през 2017 г. Организацията на изборите в Армения бележи
постепенно подобрение, въпреки че някои проблеми продължават да съществуват.
Повечето от препоръките, направени от ОССЕ/БДИПЧ след мисията за наблюдение през
2013 г., вече са изпълнени, както е посочено в последния междинен доклад на ОССЕ/
БДИПЧ преди началото на гласуването от 2 април.

АЗЕРБАЙДЖАН

Преговорите за Споразумение за асоцииране започнаха през 2010 г. и Азербайджан
подписа с ЕС споразумение за облекчение на визовия режим през ноември 2013 г.
Въпреки че Азербайджан и ЕС напоследък засилиха сътрудничеството си в енергийния
сектор, по-нататъшното икономическо сътрудничество между двамата партньори ще
зависи от напредъка на Азербайджан в изграждането на демократични институции и
присъединяването на страната към Световната търговска организация.
През последните две години се наблюдават разногласия относно подобреното
споразумение, репресии срещу гражданското общество и критика от страна на ЕС.
Обаче редица посещения в Баку на висши служители на ЕС и освобождаването
на някои защитници на правата на човека в Азербайджан дадоха възможност за
постепенно възобновяване на ангажиментите. Съветът на Европейския съюз прие мандат
за „всеобхватно споразумение“ между ЕС и Азербайджан, а преговорите започнаха на
7 февруари 2017 г.. Новият текст ще се основава на и ще замени действащото СПС и
ще разшири обхвата на отношенията, като се вземе предвид прегледът на европейската
политика на съседство. Новото споразумение ще обхваща не само политически въпроси,
но също така и въпроси от сферата на търговията, енергетиката и други специфични
въпроси, включително условията за възможното установяване на бъдещ режим. То следва
да включва разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност
(ОВППС) и относно въпроси извън нейния обхват, включително строги разпоредби
относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. В края на
май 2017 г. в Баку се проведе заседание на Комитета за сътрудничество, а заседание на
съвета за сътрудничество трябва да се проведе през есента на 2017 г. На 2 и 27 януари
2017 г. бяха проведени заседания на подкомитета ЕС-Азербайджан по въпросите на
енергетиката, транспорта и околната среда в Баку (първата такава среща от три години).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//BG
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Азербайджан участва в „продължителен конфликт“ с Армения относно статута на
региона Нагорни Карабах от повече от 20 години, като понастоящем напрежението
между страните е достигнало своята най-висока точка от 1994 г. насам по време на
„четиридневната война“ през април 2016 г.
А. Позиция на Европейския парламент
На 10 септември 2015 г. Европейският парламент прие резолюция, в която изрази
сериозната си загриженост във връзка с продължаващото влошаване на положението
с правата на човека в страната и призовава органите на Азербайджан незабавно да сложат
край на репресиите срещу гражданското общество и работата в областта на правата на
човека.
Това накара парламента на Азербайджан (Милли Маджлис) да приеме резолюция, в
която осъди „необективния“ характер на резолюцията на Европейския парламент от
10 септември 2015 г., призова Европейския парламент да заеме конструктивна позиция
относно Азербайджан и изреди редица строги репресивни мерки, включително своето
оттегляне от Парламентарната асамблея Евронест. Решението трябваше да влезе в сила
една година след неговото официално оповестяване, т.е. на 5 октомври 2016 г., но след
заседание на КПС, проведено в Баку през септември 2016 г., то беше отменено с решение
на Милли Маджлис (азербайджанския парламент) на 30 септември.
Лейла Юнус, активист за правата на човека от Азербайджан, лишена от свобода от юли
2014 г. до април 2016 г. и освободена благодарение на решителното застъпничество
на Европейския парламент и по хуманитарни/здравословни причини, през 2014 г. беше
финалист за наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта.
След контакти на високо равнище между ЕС и Азербайджан в началото на 2016 г.
Комитетът за парламентарно сътрудничество (КПС) успя да проведе своето първо
заседание от 2012 г. насам, от 19 до 21 септември 2016 г. 14-ата среща ЕС-Азербайджан се
проведе в Брюксел на 2 и 3 май 2017 г. и приключи със съвместна декларация, в която се
подчертава по-специално потенциалът за по-тесни икономически връзки чрез започване
на преговори за ново споразумение, значението на Южния газов коридор, значението
на постигането на напредък в областта на човешките права и свободи, демокрацията
и принципите на правовата държава, както и необходимостта от намиране на мирно и
трайно решение на конфликта в Нагорни Карабах във възможно най-кратък срок.
В този контекст на преобразуване от страна на ЕС на отношенията с Азербайджан в
ново споразумение комисията по външни работи подготвя междинен доклад с препоръки
за преговарящите относно споразумението между ЕС и Азербайджан, които ще бъдат
публикувани преди края на 2017 г.
Б. Наблюдение на избори
Представители на Европейския парламент са били в Азербайджан като част от мисии на
ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на избори. Всички избори в страната за периода на тези
мисии са били счетени за неотговарящи на международните стандарти, като препоръките
все още не са изпълнени. Поради липса на съгласие с азербайджанските власти ОССЕ/
БДИПЧ не е извършвало наблюдение на проведените на 1 ноември 2015 г. парламентарни
избори.
Азербайджан, обаче, разреши разгръщането на мисия за наблюдение на изборите на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която е много по-ограничена
по отношение на обхвата и продължителността. Мисията на ПАСЕ заключи, че
„значителното увеличение на избирателната активност и на прозрачността на гласуването
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и преброяването е поредната стъпка напред, предприета от Република Азербайджан,
към свободни, честни и демократични избори“, и че въпреки установените случаи
на „добавяне на незначително количество фалшифицирани бюлетини в избирателните
урни“ е на мнение, че резултатите от това гласуване са израз на желанието на хората в
Азербайджан[1].
През юли 2016 г. президентът Алиев свика референдум през септември 2016 г. с оглед
промяна на конституцията. Референдумът относно 29 изменения към Конституцията на
Република Азербайджан беше проведен на 26 септември 2016 г в мирна и „прозрачна“
обстановка за гласуване съгласно оценката на мисията на ПАСЕ. Все пак този референдум
се разглежда от множество наблюдатели като опит от страна на президента за по-
нататъшно засилване на президентските правомощия чрез: удължаване на президентския
мандат от пет на седем години, прехвърляне на някои от упражняваните от министър-
председателя правомощия към новосъздадена длъжност вицепрезидент, което дава
възможност на президента да разпуска парламента, и премахване на минималната
възрастова граница от 35 години за кандидатиране за избори за президент. Въпреки
че Баку не потърси съвети на експерти, Бюрото на ПАСЕ изиска становището на
Венецианската комисия относно планираните промени. В предварителното становище,
издадено на 20 септември 2016 г., бяха изразени редица опасения, по-специално относно
процеса, довел до референдума, и относно засилването на правомощията на президента
и отслабването на правомощията на Парламента. ЕС излезе с изявление, в което се
отбелязват установените недостатъци в процеса на подготовката на референдума и в
което Баку беше приканен да вземе предвид констатациите на Венецианската комисия
при изпълнението на конституционните изменения, гласувани от по-голямата част от
гражданите на Азербайджан.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Доклад за наблюдение на изборите относно наблюдението на парламентарните избори в Азербайджан,
20 ноември 2015 г., док. 13923, стр. 7 (докладчик: Г-н Жорди ШУКЛА, Испания, АЛДЕ).
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