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TRE NABOLANDE I DET ØSTLIGE
PARTNERSKAB: SYDKAUKASUS

EU's politik for Det Østlige Partnerskab, der blev lanceret i 2009, omfatter seks tidligere
sovjetstater: Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine. Den
blev skabt for at støtte de politiske, sociale og økonomiske reformbestræbelser i disse
lande med henblik på at øge demokratisering og god regeringsførelse, energisikkerhed,
miljøbeskyttelse samt økonomisk og social udvikling. Alle medlemmer med undtagelse af
Hviderusland tager del i Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

Europa-Parlamentet har en Delegation for Forbindelserne med Sydkaukasus, som fører
tilsyn med Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien og Det Parlamentariske
Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan samt Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-
Georgien og overvåger det arbejde, der udføres af EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus,
samt krisen i Georgien.

GEORGIEN

Ved Georgiens præsidentvalg i 2013 og parlamentsvalg i 2016 vandt »den georgiske
drømmekoalition«, og landets orientering mod Europa og USA blev bekræftet. Den vidtgående
og brede frihandelsaftale (DCFTA), baseret på associeringsaftalen fra 2014, trådte i kraft i juli
2016. Georgien har gjort en stor indsats for at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med
EU's standarder, også for så vidt angår visumliberalisering. Økonomien er dog truet af alvorlige
problemer, og der er behov for interne reformer.
Efter en langvarig proces blev Kommissionens forslag om visumliberalisering vedtaget den
27. februar 2017 og undertegnet af EU's og Georgiens repræsentanter den 1. marts i Bruxelles.
Georgiere med biometrisk pas, der rejser til EU for en periode på op til 90 dage i forbindelse
med forretningsrejser, turisme eller familiebesøg, skal ikke længere have visum.
Demokratiet i Georgien lider stadig under den kraftige polarisering af det politiske
liv med vedvarende spændinger mellem koalitionen og Den Fælles Nationale
Bevægelse, som er grundlagt af den tidligere præsident, Mikheil Saakashvili,
heriblandt tilbagevendende beskyldninger om selektiv retfærdighed og politisk motiverede
korruptionsbekæmpelseskampagner. Parlamentsvalget i oktober 2016 blev generelt vurderet
som demokratisk og retfærdigt, trods visse proceduremæssige uregelmæssigheder og
påstande om trusler. Koalitionen sikrede sig det »forfatningsmæssige flertal« (75 % af
parlamentsmedlemmerne), som er nødvendigt for at vedtage en forfatningsændring.
Georgien tilstræber støt og roligt reformer med vidtrækkende ændringer af forfatningen.
Desværre har polariseringen af det politiske liv i Georgien dog overtaget den forfatningsmæssige
reformproces, hvilket førte til en alvorlig kamp mellem regeringspartiet, oppositionen og
de vigtigste civilsamfundsorganisationer. Selv om problemerne hurtigt blev løst, ved at
koalitionens parlamentsmedlemmer på egen hånd vedtog reformer, kan Georgiens positive
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image, som det har taget flere år at opbygge, blive ødelagt af den ustabile høringsproces
og det faktum, at det måske er umuligt at opnå konsensus. Den eventuelt resterende tillid,
befolkningen måtte have til den politiske klasse og legitimiteten af den nye forfatning, kan også
blive nedbrudt. EU støtter Europarådets Venedigkommissions ledende og modererende rolle i
denne reformproces, og forventer, at den georgiske regering fortsat vil være så inkluderende
som muligt og respektere Venedigkommissionens henstillinger.
Lokalvalget den 21. oktober 2017 vil blive studeret nøje som en prøve på både flertallets og
oppositionens popularitet.
EU støtter institutionelle reformer med henblik på forbedring af regeringsførelsen og
demokratiet. Deres succes afhænger af gennemførelsesgraden.
Konfronteret med Den Russiske Føderations langsomme, men fortsatte annektering af
Sydossetien og Abkhasien, nærer geogierne håb om at rykke tættere på EU og NATO. Men
den mystiske bortførelse af den aserbajdsjanske journalist, Afgan Mukhtarli, er en ildevarslende
påmindelse om Georgiens sårbarhed over for sine naboer.
A. Europa-Parlamentets holdning
EU har fremhævet betydningen af, at der findes en fredelig løsning på den fastlåste situation
i regionerne Sydossetien og Abkhasien, samtidig med at Georgiens territoriale integritet
respekteres. Den strategiske dialog mellem EU og Georgien om konfliktrelaterede spørgsmål,
som blev holdt i Bruxelles i 2015, er et tegn på tillid til forbindelserne mellem de to parter til
trods for visse uoverensstemmelser om operationelle konklusioner.
B. Interparlamentarisk samarbejde
Det femte møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien fandt sted i Tbilisi
den 19. og 20. september 2017. Der blev på mødet enstemmigt vedtaget en tekst med en
endelig erklæring og en række henstillinger, der fremhæver positive udviklinger, såsom de
reformer, der førte til afgørelsen om visumliberalisering, ændringerne af loven om fælles
retter, tjenestemandsloven og den nye lov om vurdering af vurdering af miljøvirkninger samt
ændringerne af fængselsloven. Derudover fokuserede teksten også på behovet for at øge
domstolenes uafhængighed og effektivitet, for yderligere at fremme reformen af forvaltningen
af de offentlige finanser og for at udvikle og gennemføre politikker for ligestilling mellem
mænd og kvinder. Dokumentet fremhæver desuden behovet for at sikre mangfoldighed og
pluralisme i medierne og en gennemsigtig og retfærdig proces for udvælgelse af den næste
offentlige forsvarer (ombudsmand) samt for at gennemføre en reel og grundig undersøgelse af
bortførelsen af Afgan Mukhtarli. Endelig henviste teksten på ny til Europa-Parlamentets støtte
til Georgiens uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for de internationalt
anerkendte grænser.
C. Valgobservation
Georgien har været vært for delegationer fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde
i Europa (Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (OSCE/ODIHR),
herunder medlemmer af Europa-Parlamentet, som led i OSCE's overvågning af landets
parlamentsvalg, præsidentvalg og lokalvalg. Georgiens seneste parlaments- og præsidentvalg
blev anset for »i det store hele« at være tilfredsstillende. Europa-Parlamentet sendte et hold
valgobservatører til Tbilisi som led i den bredere OSCE/ODIHR-valgobservationsoperation,
der blev iværksat i forbindelse med parlamentsvalget den 8. oktober 2016. På trods af nogle
få episoder, som blev rapporteret af internationale og nationale civilsamfundsorganisationer,
rapporterede de fleste observatører om en fredelig valgkamp og om regeringens bestræbelser
på at afholde et eksemplarisk valg. For så vidt angår det kommende lokalvalg (der vil blive
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overvåget af OSCE/ODIHR), henstilledes der i den endelige erklæring fra det 5. møde i Det
Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien til at sikre et retfærdigt og gennemsigtigt
lokalvalg den 21. oktober 2017 med deltagelse af kandidater fra flere partier.

ARMENIEN

Armeniens forbindelser med EU er ambivalente, men måske er tiden inde til en ny start.
På den ene side erklærede Armeniens præsident i september 2013, at landet ville tiltræde
Den Eurasiske Økonomiske Union med Hviderusland, Kasakhstan og Rusland. Armenien
undertegnede sin traktat om tiltrædelse af Den Eurasiske Økonomiske Union den 10. oktober
2014, kort før unionen blev en realitet den 1. januar 2015.
På den anden side markerede indledningen af forhandlinger om en ny aftale mellem EU og
Armenien i december 2015 et vendepunkt efter den pro-russiske kovending i september 2013.
Den pragmatisme, som begge parter hidtil har udvist, førte til en hurtig indgåelse den 28. februar
2017 af en omfattende og udvidet partnerskabsaftale baseret på EU's værdier, men kompatibel
med Jerevans nye forpligtelser over for Den Eurasiske Økonomiske Union.
Den allerede polariserede politiske situation blev endnu mere anspændt i 2015 i forbindelse
med den forfatningsreform, som blev igangsat af regeringen. Trods en række længe ventede
forbedringer for så vidt angår menneskerettigheder og retsstatsforhold, som Europarådets
Venedigkommission hilste velkommen, havde debatten været domineret af forslaget om at
ændre præsidentsystemet til et parlamentarisk system. Efter gennemførelsen af de første
ændringer blev der foretaget en reform af valgloven i 2016 efter en inkluderende proces
med deltagelse af oppositionen og civilsamfundet. Armenien har været involveret i en
»langvarig konflikt« med Aserbajdsjan om Nagorno-Karabakh-regionens status i over 20 år,
og spændingerne nåede deres højeste niveau siden 1994 under »firedages-krigen« i april 2016.
Forbindelserne med Tyrkiet er kølige.
A. Europa-Parlamentets holdning
Der blev i december 2012 indgået aftale om en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen
mellem EU og Armenien om en rammeaftale, der fastlægger de overordnede principper for
armenske institutioners deltagelse i EU-programmer. Forhandlingerne om en ny rammeaftale
mellem EU og Armenien blev indledt i december 2015 og afsluttet den 21. marts 2017
med paraferingen af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale. Den forventes at blive
undertegnet på topmødet i Det Østlige Partnerskab i november 2017. På denne baggrund, hvor
EU reorganiserer sine forbindelser med Armenien i en ny aftale, vil AFET inden udgangen af
2017 udarbejde en betænkning efter godkendelsesproceduren.
For Europa-Parlamentet er konsolidering af demokratiet i Armenien en prioritet. I april 2015
vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om hundredåret for det armenske folkedrab.
B. Interparlamentarisk samarbejde
Det seneste interparlamentariske møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien,
fandt sted i januar 2017 i Strasbourg og sluttede med en fælles erklæring og henstillinger med
særligt fokus på EU's støtte til reformprocessen i Armenien og om betydningen af den rolle,
civilsamfundet kan spille i denne sammenhæng.
C. Valgobservation
Armenien har været vært for Europa-Parlamentet — som led i OSCE/ODIHR-
valgobservationsmissioner — fem gange, og var det igen under landets parlamentsvalg
i 2017. Tilrettelæggelsen af valgene i Armenien er gradvist blevet bedre, skønt der
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stadig er nogle problemer. De fleste af de henstillinger, OSCE/ODIHR fremsatte efter sin
valgobservationsmission i 2013, er nu blevet efterkommet, som angivet i OSCE/ODIHR's
seneste foreløbige rapport forud for afstemningen den 2. april.

ASERBAJDSJAN

Der blev indledt forhandlinger om en associeringsaftale i 2010, og Aserbajdsjan undertegnede
en visumlempelsesaftale med EU i november 2013. Selv om Aserbajdsjan og EU for nylig har
forstærket deres samarbejde i energisektoren, vil et yderligere økonomisk samarbejde mellem
de to partnere afhænge af Aserbajdsjans fremskridt med hensyn til at opbygge demokratiske
institutioner og tiltræde Verdenshandelsorganisationen.
De seneste to år har budt på uenighed om den opgraderede aftale, en hård kurs over
for civilsamfundet og kritik fra EU. Flere besøg i Baku af højtstående EU-embedsmænd
i 2016 og frigivelsen af nogle aserbajdsjanske menneskerettighedsaktivister har imidlertid
banet vej for en gradvis genoptagelse af engagementet. Rådet for Den Europæiske Union
har vedtaget et mandat til en »omfattende aftale« mellem EU og Aserbajdsjan, og der blev
indledt forhandlinger den 7. februar 2017. Den nye tekst vil både bygge på og erstatte den
eksisterende partnerskabs- og samarbejdsaftale og vil udvide omfanget af forbindelserne under
hensyntagen til revisionen af den europæiske naboskabspolitik. Den nye aftale vil ikke blot
omhandle politiske anliggender, men også handel, energi og andre specifikke spørgsmål,
herunder betingelserne for en eventuel oprettelse af en fremtidig visumfri ordning. Den bør
indeholde bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og spørgsmål, der
ikke vedrører FUSP, herunder håndfaste bestemmelser om demokrati, retsstat og grundlæggende
rettigheder. Samarbejdsudvalget holdt møde i Baku i slutningen af maj 2017, og der forventes
et møde i Samarbejdsrådet i efteråret 2017. Den 2. og den 27. januar 2017 mødtes EU-
Aserbajdsjan-Underudvalget om Energi, Transport og Miljø i Baku (det første møde af denne
art i tre år).
Aserbajdsjan har været involveret i en »langvarig konflikt« med Armenien om Nagorno-
Karabakh-regionens status i over 20 år, og spændingerne nåede deres hidtil højeste niveau siden
1994 under »firedages-krigen« i april 2016.
A. Europa-Parlamentets holdning
Den 10. september 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori det udtrykte
alvorlig bekymring over den fortsatte forværring af menneskerettighedssituationen i landet
og opfordrede de aserbajdsjanske myndigheder til straks at bringe deres undertrykkelse af
civilsamfundet og menneskerettighedsarbejdet til ophør.
Dette fik det aserbajdsjanske parlament (Milli Majlis) til at vedtage en beslutning, hvori det
fordømte den »subjektive« karakter af Europa-Parlamentets beslutning af 10. september 2015,
opfordrede Europa-Parlamentet til at indtage en konstruktiv position over for Aserbajdsjan
og angav en række strenge gengældelsesforanstaltninger, herunder tilbagetrækning fra Den
Parlamentariske Forsamling Euronest. Beslutningen ville have fået virkning ét år efter
den formelle underretning herom, dvs. den 5. oktober 2016, men efter et parlamentarisk
samarbejdsudvalgsmøde i Baku i september 2016, blev den omstødt ved en beslutning fra Milli
Majlis den 30. september.
Lejla Junus, en aserbajdsjansk menneskerettighedsaktivist, der sammen med sin mand, Arif,
sad fængslet fra juli 2014 til april 2016 og blev løsladt efter Europa-Parlamentets intensive
lobbyarbejde og humanitære/sundhedsmæssige støtte, var blandt finalisterne til Parlamentets
Sakharovpris for tankefrihed i 2014.
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Efter kontakter på højt plan mellem EU og Aserbajdsjan i begyndelsen af 2016 kunne det
parlamentariske samarbejdsudvalg afholde sit første møde siden 2012 fra den 19. til den
21. september 2016. Det 14. møde mellem EU og Aserbajdsjan fandt sted i Bruxelles den 2.
og 3. maj 2017 og blev afsluttet med en fælles erklæring, som især fremhævede potentialet for
tættere økonomiske forbindelser, der skulle iværksættes gennem forhandlinger om en ny aftale,
betydningen af den sydlige gaskorridor, vigtigheden af, at der sker fremskridt med hensyn til
menneskerettighederne og frihedsrettighederne samt demokrati og retsstat, og behovet for at
finde en fredelig og varig løsning på NK-konflikten så hurtigt som muligt.
I denne forbindelse omlægger EU sine forbindelser med Aserbajdsjan i en ny aftale — AFET er
ved at udarbejde en interimsbetænkning med henstillinger til forhandlerne om aftalen mellem
EU og Aserbajdsjan, som vil blive offentliggjort inden udgangen af 2017.
B. Valgobservation
Aserbajdsjan har været vært for Europa-Parlamentet som en del af OSCE/ODIHR-
valgobservationsmissionerne. Ingen af landets valg under disse missioner blev anset for at
overholde de internationale krav, og henstillingerne er endnu ikke efterkommet. Eftersom der
ikke var nogen aftale med de aserbajdsjanske myndigheder, overvågede OSCE/ODIHR ikke
parlamentsvalget den 1. november 2015.
Aserbajdsjan tillod dog, at der udsendtes en valgobservationsmission fra Europarådets
Parlamentariske Forsamling (PACE), som var meget mere begrænset i omfang og
længde. PACE-missionen konkluderede, at »den betydelige stigning i vælgerfremmødet
og gennemsigtigheden i afstemnings- og stemmeoptællingsprocedurerne er udtryk for, at
Republikken Aserbajdsjan har taget endnu et skridt i retning af frie, retfærdige og demokratiske
valg« og var, skønt den konstaterede »valgfusk i mindre omfang«, af den opfattelse, at resultatet
af denne afstemning var udtryk for det aserbajdsjanske folks vilje[1].
I juli udskrev præsident Ilham Aliyev folkeafstemning til afholdelse i september 2016 med
henblik på ændring af forfatningen. Afstemningen om 29 forfatningsændringer afholdtes den
26. september 2016, og afstemningen foregik under fredelige og »åbne« rammer ifølge en
PACE-vurderingsmission. Ikke desto mindre betragtes den af mange observatører som et
forsøg fra præsidentens side på at styrke sine beføjelser ved: at forlænge præsidentperioden
fra fem til syv år, overføre nogle af premierministerens nuværende beføjelser til en
nyoprettet vicepræsidentpost, gøre det muligt for præsidenten at opløse parlamentet og afskaffe
minimumsalderen på 35 år for at opstille som præsidentkandidat. Selv om Baku ikke søgte
ekspertrådgivning, anmodede PACE's præsidium Venedigkommissionen om at afgive udtalelse
om de planlagte ændringer. Den foreløbige udtalelse, som blev udsendt den 20. september 2016,
gav udtryk for en række betænkeligheder, navnlig vedrørende processen forud for afstemningen,
styrkelsen af præsidentens beføjelser og svækkelsen af parlamentet. EU udsendte en erklæring,
hvori der blev gjort opmærksom på de mangler, der var afdækket i processen op til afstemningen,
og Baku opfordredes til at tage hensyn til Venedigkommissionens konklusioner i forbindelse
med gennemførelsen af de forfatningsændringer, som et flertal af aserbajdsjanerne havde stemt
for.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Valgobservationsrapport om observationen af parlamentsvalget i Aserbajdsjan, 20. november 2015, dok. 13923, s. 7
(ordfører: Jorde XUCLÀ, Spanien, ALDE).
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