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TŘI SOUSEDNÍ ZEMĚ VÝCHODNÍHO
PARTNERSTVÍ NA JIŽNÍM KAVKAZU

Politika východního partnerství EU, která byla zahájena v roce 2009, zahrnuje šest
postsovětských států: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavskou republiku
a Ukrajinu. Toto partnerství má podporovat politické, společenské a hospodářské reformní
snahy v těchto zemích s cílem zvýšit demokratizaci a řádnou správu, energetickou bezpečnost,
ochranu životního prostředí a hospodářský a společenský rozvoj. Všechny členské státy
s výjimkou Běloruska jsou součástí Parlamentního shromáždění Euronest.

Evropský parlament má svou delegaci pro jižní Kavkaz, která dohlíží na výbory pro parlamentní
spolupráci s Arménií a Ázerbájdžánem a na Parlamentní výbor pro přidružení EU-Gruzie
a sleduje činnost zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii.

GRUZIE

V gruzínských prezidentských volbách v roce 2013 a parlamentních volbách v roce 2016
zvítězila koalice nazvaná „Gruzínský sen“ a potvrdila se euroatlantická orientace země.
V červenci 2016 vstoupila v platnost prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu
vytvořená na základě dohody o přidružení z roku 2014. Gruzie vyvíjí velké úsilí o harmonizaci
svých právních předpisů s normami EU, i pokud jde o uvolnění vízového režimu. Hospodářství
však čelí vážným problémům a je zapotřebí vnitřních reforem.
Po zdlouhavém procesu byl návrh Komise na uvolnění vízového režimu 27. února 2017 přijat
a 1. března 2017 byl v Bruselu představiteli EU a Gruzie podepsán. Občané Gruzie, kteří mají
biometrický cestovní pas a cestují do EU na dobu až 90 dní pro obchodní, turistické nebo rodinné
účely, již nebudou potřebovat vízum.
Gruzínská demokracie stále zažívá významnou polarizaci politiky, jejíž součástí je přetrvávající
napětí mezi koalicí Gruzínský sen a Sjednoceným národním hnutím, které založil bývalý
prezident Michail Saakašvili, včetně opakujících se obvinění ze selektivní spravedlnosti
a politicky motivovaných protikorupčních kampaní. Parlamentní volby v únoru 2016
byly hodnoceny jako všeobecně demokratické a spravedlivé i přes několik procedurálních
nesrovnalostí a obvinění ze zastrašování. Zvítězila koalice Gruzínský sen, která si zajistila
ústavní většinu (75 % poslanců) potřebnou pro schválení změn ústavy.
Gruzie vytrvale provádí reformy, k nimž patří i rozsáhlé změny ústavy. Nicméně polarizace
gruzínské politické scény bohužel ovládla proces reformování ústavy, což vedlo k hlavnímu
střetu mezi vládnoucí stranou, opozicí a předními organizacemi občanské společnosti. Přestože
byly obtíže překonány tím, že pro reformy hlasovali pouze poslanci Gruzínského snu, mohl
by po léta budovaný pozitivní obraz Gruzie kvůli nestabilnímu průběhu jednání a možnosti,
že nebude dosaženo shody, skončit v troskách. Může být ztracena rovněž jakákoli zbývající
důvěra, kterou populace ještě může vůči politické třídě, jakož i legitimnosti nové ústavy, chovat.
Evropská unie podporuje roli průvodce a moderátora, kterou v tomto reformním procesu zastává
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Benátské komise Rady Evropy, a očekává, že gruzínská vláda bude i nadále ohledně doporučení
uvedené komise co nejvíce otevřená.
Na místní volby, které se mají konat 21. října 2017, se bude hledět jako na zkoušku popularity
většinové strany a opozice.
Evropská unie v zájmu zkvalitnění veřejné správy a demokracie podporuje institucionální
reformy, jejichž úspěch závisí na stupni jejich provedení.
Obyvatelé Gruzie, kteří čelí pomalému, avšak pokračujícímu zabírání Jižní Osetie a Abcházie
Ruskou federací, vložili svou naději do přiblížení se k EU a NATO. Záhadný únos azerského
novináře Afgana Muchtarliho je ovšem zlověstnou připomínkou zranitelnosti Gruzie vůči jejím
sousedům.
A. Postoj Evropského parlamentu
EU zdůraznila význam mírového řešení patové situace v regionech Jižní Osetie a Abcházie za
současného dodržení územní celistvosti Gruzie. Strategický dialog mezi EU a Gruzií o otázkách
souvisejících s konfliktem, který se konal v roce 2015 v Bruselu, je známkou důvěry ve vztazích
mezi oběma stranami i přes některé neshody ohledně operačních závěrů.
B. Meziparlamentní spolupráce
Páté setkání Parlamentního výboru pro přidružení EU-Gruzie se konalo ve dnech 19. a 20.
září 2017 v Tbilisi. Text závěrečného stanoviska a doporučení byl na setkání přijat jednomyslně
a byl v něm vyzdvižen pozitivní vývoj, například reformy vedoucí k rozhodnutí o liberalizaci
vízového režimu, změny zákona o obecních soudech a zákona o veřejné službě a nového
kodexu posouzení dopadu na životní prostředí a taktéž změny zákona o trestu odnětí svobody.
Kromě toho se text soustředil také na nutnost posílit nezávislost a efektivitu soudnictví, pokročit
v reformě řízení veřejných financí a vypracovat a provést politiku týkající se rovnosti mužů
a žen. Dokument rovněž zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit rozmanitost a pluralitu ve sféře
sdělovacích prostředků, spravedlivý postup při výběru příštího veřejného ochránce práv a také
účinné a důkladné vyšetření únosu Afgana Muchtarliho. Závěrem bylo v textu zdůrazněno, že
Evropský parlament podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci
mezinárodně uznaných hranic.
C. Sledování průběhu voleb
Gruzie hostila delegace Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, jichž se
zúčastnili i poslanci Evropského parlamentu, v rámci sledování gruzínských parlamentních,
prezidentských a místních voleb ze strany OBSE. Poslední parlamentní a prezidentské volby
v Gruzii byly vyhodnoceny jako celkově uspokojivé. Evropský parlament vyslal do Tbilisi tým
svých pozorovatelů jako součást širší mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva
OBSE pro sledování parlamentních voleb konaných dne 8. října 2016. I přes několik málo
incidentů, na které upozornily mezinárodní a místní organizace občanské společnosti, hodnotila
většina pozorovatelů kampaň jako poklidnou a ocenila snahu vlády, aby volby proběhly
příkladně. Pokud se týká nadcházejících místních voleb (na které bude dohlížet mise Úřadu pro
demokratické instituce a lidská práva OBSE), doporučuje se v závěrečném ustanovení dohody
o partnerství a spolupráci, aby byly dne 21. října 2017 zajištěny spravedlivé a transparentní
místní volby v duchu soutěže politických stran.

ARMÉNIE

Arménské vztahy s EU jsou nejednoznačné, ale to se možná brzy změní.
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Na jedné straně prezident Arménie v září 2013 prohlásil, že země přistoupí k Euroasijské
hospodářské unii s Běloruskem, Kazachstánem a Ruskem. Smlouvu o přistoupení k Euroasijské
hospodářské unii Arménie podepsala dne 10. října 2014, krátce před tím, než tento svazek dne
1. ledna 2015 vstoupil v platnost.
Zahájení jednání v prosinci 2015 o nové dohodě mezi EU a Arménií představovalo na druhé
straně rozhodující obrat po příklonu k Moskvě ze září 2013. Pragmatismus, který doposud
projevovaly obě strany, vedl k uzavření komplexní a posílené dohody o partnerství dne 28. února
2017, založené na hodnotách EU, která je však také v souladu s novými povinnostmi Jerevanu
vůči Euroasijské hospodářské unii.
Již tak polarizovaná politická situace se stala v roce 2015 ještě napjatější v souvislosti s ústavní
reformou, kterou zahájila vláda. Přes řadu dlouho očekávaných zlepšení v oblasti lidských
práv a právního státu, která uvítala Benátská komise Rady Evropy, dominoval diskusi návrh
na změnu prezidentského systému na parlamentní. Po zavedení prvních změn proběhla v roce
2016 reforma volebního zákona jako výsledek inkluzivního procesu, do kterého se zapojila
opozice a občanská společnost. Arménie je již přes 20 let zapojena do vleklého konfliktu
s Ázerbájdžánem ohledně statusu oblasti Náhorního Karabachu a toto napětí dosáhlo nejvyššího
bodu od roku 1994 během tzv. čtyřdenní války v dubnu 2016. Vztahy s Tureckem se vyznačují
odstupem.
A. Postoj Evropského parlamentu
V prosinci 2012 byl uzavřen protokol k dohodě o partnerství a spolupráci o rámcové dohodě,
kterou se stanoví obecné zásady pro arménské orgány, jež se chtějí účastnit programů EU.
Jednání o nové rámcové dohodě mezi EU a Arménií byla zahájena v prosinci 2015 a završena
parafováním komplexní a posílené dohody o partnerství dne 21. března 2017. Dohoda by měla
být podepsána na summitu Východního partnerství v listopadu 2017. V souvislosti s opětovným
vymezením vztahu EU k Arménii v rámci nové dohody připraví výbor AFET do konce roku
2017 zprávu v rámci postupu souhlasu.
Upevnění demokracie v Arménii je pro Evropský parlament prioritou. V dubnu 2015 přijal
Evropský parlament usnesení o stém výročí genocidy Arménů.
B. Meziparlamentní spolupráce
V lednu 2017 se ve Štrasburku konalo meziparlamentní setkání Výboru pro parlamentní
spolupráci mezi EU a Arménií, které bylo ukončeno společným prohlášením a doporučeními
zaměřenými zejména na podporu reformního procesu v Arménii ze strany EU a na to, jak
důležitou roli může v tomto kontextu hrát občanská společnost.
C. Sledování průběhu voleb
Arménie hostila členy Evropského parlamentu pětkrát, když se připojili k volebním
pozorovatelským misím Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE, a učinila tak
i během parlamentních voleb konaných v roce 2017. Organizace voleb v Arménii se postupně
zlepšuje, ačkoli některé problémy přetrvávají. Většina doporučení Úřadu pro demokratické
instituce a lidská práva OBSE vydaná po volební pozorovatelské misi v roce 2013 byla nedávno
provedena, jak bylo uvedeno v nejnovější průběžné zprávě tohoto úřadu, která předcházela
hlasování dne 2. dubna.

ÁZERBÁJDŽÁN

Jednání o dohodě o přidružení byla zahájena v roce 2010 a Ázerbájdžán podepsal dohodu
o zjednodušení vízového režimu s EU v listopadu 2013. Ázerbájdžán a EU nedávno posílily

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//CS
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vzájemnou spolupráci v oblasti energetiky, další hospodářská spolupráce mezi těmito dvěma
partnery však bude záviset na pokroku Ázerbájdžánu při budování demokratických institucí
a jeho vstupu do Světové obchodní organizace.
V uplynulých dvou letech se vyskytly neshody ohledně prohloubení dohody, zásahů proti
občanské společnosti a kritiky ze strany EU. Návštěvy vysokých představitelů EU v roce 2016
v Baku a propuštění některých ázerbájdžánských aktivistů bojujících za lidská práva však znovu
otevřely prostor pro postupné obnovení vztahů. Rada Evropské unie přijala mandát pro sjednání
„komplexní dohody“ mezi EU a Ázerbájdžánem a jednání byla zahájena 7. února 2017. Znění
nové dohody bude založeno na stávající dohodě o partnerství a spolupráci, kterou nahradí,
a rozšíří oblast vzájemných vazeb, přičemž zohlední revizi evropské politiky sousedství. Bude se
zabývat nejen politickými otázkami, ale rovněž obchodem, energetikou a dalšími specifickými
záležitostmi, vedle dalšího i podmínkami pro možné zavedení bezvízového režimu v budoucnu.
Nová dohoda by měla obsahovat ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice a
  o otázkách stojících mimo tuto oblast, včetně důkladných ustanovení týkajících se demokracie,
právního státu a základních práv. Setkání výboru pro spolupráci se uskutečnilo na konci května
  2017 v Baku, rada pro spolupráci se sejde na podzim 2017. Ve dnech 2. a 27. ledna 2017
se v Baku sešel podvýbor EU a Ázerbájdžánu pro energetiku, dopravu a životní prostředí (šlo
o první takovouto schůzi za tři roky).
Ázerbájdžán je již přes 20 let zapojen do vleklého konfliktu s Arménií ohledně statusu oblasti
Náhorního Karabachu a napětí v současnosti dosáhlo nejvyššího bodu od roku 1994 během tzv.
čtyřdenní války v dubnu 2016.
A. Postoj Evropského parlamentu
Dne 10. září 2015 přijal Evropský parlament usnesení, v němž vyjadřuje vážné obavy ze
zhoršující se situace v oblasti lidských práv v zemi a vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby
okamžitě přestaly zasahovat proti občanské společnosti a činnosti v oblasti lidských práv.
To vedlo k tomu, že ázerbájdžánský parlament (Milli Madžlis) schválil usnesení, v němž
odsoudil „tendenční“ povahu usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. září 2015, vyzval
Evropský parlament, aby k Ázerbájdžánu zaujal konstruktivní postoj, a pohrozil řadou tvrdých
odvetných opatření, včetně pozastavení své účasti v Parlamentním shromáždění Euronest. Toto
rozhodnutí by nabylo účinku jeden rok po jeho formálním oznámení, tedy dne 5. října 2016, ale
po schůzi výboru pro parlamentní spolupráci v Baku v září 2016 jej rozhodnutím, které Milli
Madžlis přijal dne 30. září, zvrátil.
Lejla Junusová, ázerbájdžánská bojovnice za lidská práva, vězněná spolu se svým manželem
Arifem od července 2014 do dubna 2016 a propuštěna po intenzivním tlaku ze strany
Evropského parlamentu a po poskytnutí humanitární a zdravotní pomoci, byla jedním
z kandidátů nominovaných v roce 2014 na Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za
svobodu myšlení.
Jako výsledek kontaktů na vysoké úrovni mezi EU a Ázerbájdžánem počátkem roku 2016
bylo možno konat ve dnech 19.–21. září 2016 první schůzi výboru pro parlamentní spolupráci
od roku 2012. 14. schůze tohoto výboru proběhla v Bruselu dne 2. a 3. května 2017 a byla
završena společným prohlášením, v němž byly zdůrazněny možné užší hospodářské vazby,
které mají být navázány na základě jednání o nové dohodě, dále byl vyzdvižen význam jižního
koridoru pro přepravu zemního plynu, důležitost pokroku v oblasti lidských práv a svobod, jakož
i demokracie a právního státu, a také potřeba co nejdříve dosáhnout smírného a dlouhotrvajícího
řešení konfliktu o Náhorní Karabach.
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V souvislosti s opětovným vymezením vztahu EU vůči Ázerbájdžánu v rámci nové dohody
připravuje výbor AFET prozatímní zprávu, která bude obsahovat doporučení pro vyjednavače
ohledně dohody mezi EU a Ázerbájdžánem a která má být vydána do konce roku 2017.
B. Sledování průběhu voleb
Ázerbájdžán hostil členy Evropského parlamentu, když se účastnili volebních pozorovatelských
misí Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE. Veškeré volby, které se
v zemi konaly v době těchto misí, byly z hlediska mezinárodních požadavků považovány za
nevyhovující, a je stále třeba provést vydaná doporučení. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě
s ázerbájdžánskými orgány, nesledoval Úřad pro demokratické instituce a lidská práva OBSE
průběh parlamentních voleb, které se konaly dne 1. listopadu 2015.
Ázerbájdžán však povolil vyslání volební pozorovatelské mise Parlamentního shromáždění
Rady Evropy, jejíž rozsah a délka byly mnohem omezenější. Volební pozorovatelská míse
Parlamentního shromáždění Rady Evropy dospěla k závěru, že „významný nárůst volební účasti
a transparentnost postupů hlasování a sčítání hlasů ukazují na další krok, který Ázerbájdžánská
republika přijala směrem ke svobodným, spravedlivým a demokratickým volbám“ a že, přes
zjištěné „nevýznamné manipulace s volebními urnami“, se domnívá, že výsledky tohoto
hlasování vyjadřují vůli Ázerbájdžánského lidu[1].
V červenci 2016 vyhlásil prezident Alijev na září 2016 referendum o změnách v ústavě.
Referendum o 29 změnách v ústavě Ázerbájdžánské republiky se konalo 26. září 2016
a hlasování proběhlo v klidné atmosféře a „transparentně“, jak se vyjádřila pozorovací mise
Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Mnoho pozorovatelů však v tomto referendu spatřuje
pokus prezidenta zvýšit své pravomoci: funkční období hlavy státu se má prodloužit z pěti
na sedm let, některé dosavadní pravomoci předsedy vlády mají přejít na nově vytvořený post
viceprezidenta, prezident má nově mít možnost rozpustit parlament a má být zrušen věkový
limit 35 let pro kandidaturu na prezidenta. Jakkoli Baku nemělo zájem o názor expertů,
předsednictvo Parlamentního shromáždění Rady Evropy se obrátilo na Benátskou komisi se
žádostí o stanovisko k plánovaným změnám. Předběžné stanovisko vydané dne 20. září 2016
upozorňuje na řadu problematických bodů, zejména pokud jde o proces vedoucí k referendu a
o posílení pravomocí prezidenta a oslabení pozice parlamentu. EU vydala prohlášení, v němž
upozornila na zjištěné nedostatky procesu vedoucího k referendu a vyzvala Baku, aby při
uskutečňování ústavních změn, pro které hlasovala většina Ázerbájdžánců, mělo na zřeteli
zjištění Benátské komise.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Zpráva z volební pozorovatelské mise o sledování parlamentních voleb v Ázerbájdžánu, 20. listopadu 2015,
dok. 13923, s. 7 (zpravodaj: Jorde XUCLÀ, Španělsko, ALDE).
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