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Τρεις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης στον Νότιο Καύκασο

Η πολιτική Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, που δρομολογήθηκε το 2009, καλύπτει
έξι μετασοβιετικά κράτη: την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη
Μολδαβία και την Ουκρανία. Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες
για πολιτική, κοινωνική και οικονομική μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές, προκειμένου να
ενισχυθούν ο εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση, η ενεργειακή ασφάλεια, η
προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όλα τα μέλη, εκτός
της Λευκορωσίας, συμμετέχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει αντιπροσωπεία για τον Νότιο Καύκασο, η οποία επιβλέπει
τις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας για την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν και την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης με τη Γεωργία, και παρακολουθεί το έργο του ειδικού
εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία.

Γεωργία

Οι προεδρικές εκλογές του 2013 και οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 2016 στη Γεωργία
κατέληξαν σε νίκη του συνασπισμού «Γεωργιανό Όνειρο» και σε επιβεβαίωση του
ευρωατλαντικού προσανατολισμού της χώρας. Η σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων
συναλλαγών (DCFTA), που βασίζεται στη συμφωνία σύνδεσης του 2014, τέθηκε σε ισχύ
τον Ιούλιο του 2016. Η Γεωργία έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει
τη νομοθεσία της με τα ενωσιακά πρότυπα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ελευθέρωση
του καθεστώτος θεωρήσεων. Ωστόσο, η οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και
απαιτούνται εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.
Μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ελευθέρωση
του καθεστώτος θεωρήσεων εγκρίθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 και υπογράφηκε από
αξιωματούχους της ΕΕ και της Γεωργίας την 1η Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Οι γεωργιανοί
πολίτες που διαθέτουν βιομετρικό διαβατήριο και ταξιδεύουν στην ΕΕ για διάστημα έως και 90
ημερών για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς λόγους δεν θα χρειάζονται πλέον
θεώρηση εισόδου.
Η δημοκρατία της Γεωργίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονη πόλωση του πολιτικού βίου,
με επίμονες εντάσεις μεταξύ του συνασπισμού «Γεωργιανό Όνειρο» και του Ενωμένου
Εθνικού Κινήματος, ηγέτης του οποίου είναι ο πρώην πρόεδρος Mikheil Saakashvili, σε
κλίμα επαναλαμβανόμενων κατηγοριών περί επιλεκτικής δικαιοσύνης και πολιτικών κινήτρων
στις εκστρατείες για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές του
Οκτωβρίου του 2016 αξιολογήθηκαν ως ευρέως δημοκρατικές και δίκαιες, παρά κάποιες
διαδικαστικές παρατυπίες και καταγγελίες για εκφοβισμό. Ο συνασπισμός κέρδισε και
εξασφάλισε τη «συνταγματική πλειοψηφία» (75% των βουλευτών) που απαιτείται για να
εγκριθεί η τροποποίηση του Συντάγματος.
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Η Γεωργία επιδιώκει σταθερά μεταρρυθμίσεις, με εκ βάθρων αλλαγές στο Σύνταγμα.
Δυστυχώς, ωστόσο, η πόλωση στη γεωργιανή πολιτική σκηνή έχει εκτρέψει τη διαδικασία της
συνταγματικής μεταρρύθμισης από την πορεία της και έχει προκαλέσει μεγάλη διαμάχη μεταξύ
του κυβερνώντος κόμματος, της αντιπολίτευσης και των κύριων οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών. Ενώ τα προβλήματα λύθηκαν γρήγορα με την έγκριση των μεταρρυθμίσεων
από βουλευτές του Γεωργιανού Ονείρου και μόνο, η θετική εικόνα της Γεωργίας, που
χρειάστηκε χρόνια για να δημιουργηθεί, θα μπορούσε να καταστραφεί από την ασταθή
διαδικασία διαβούλευσης και την ενδεχόμενη αδυναμία επίτευξης συναίνεσης. Θα μπορούσε
επίσης να εξαφανιστεί και κάθε ίχνος εμπιστοσύνης στο πολιτικό κατεστημένο, όπως και
στη νομιμότητα του νέου συντάγματος, που ίσως εξακολουθεί να έχει ο πληθυσμός. Η ΕΕ
στηρίζει τον καθοδηγητικό και ρυθμιστικό ρόλο της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου
της Ευρώπης σε αυτήν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και αναμένει ότι η γεωργιανή κυβέρνηση
θα εξακολουθήσει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερης αντιπροσώπευσης, ενώ παράλληλα θα
λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας.
Οι τοπικές εκλογές της 21ης Οκτωβρίου 2017 θα εξεταστούν προσεκτικά ως δοκιμή για τη
δημοφιλία τόσο της πλειοψηφίας όσο και της αντιπολίτευσης.
Η ΕΕ στηρίζει θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της
δημοκρατίας. Η επιτυχία τους εξαρτάται από τον βαθμό εφαρμογής.
Οι Γεωργιανοί, αντιμέτωποι με την αργή αλλά συνεχιζόμενη προσάρτηση της Νότιας
Οσετίας και της Αμπχαζίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους
στην προσέγγιση με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η μυστηριώδης απαγωγή του αζέρου
δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli είναι μια ανησυχητική ένδειξη της ευάλωτης θέσης της
Γεωργίας απέναντι στους γείτονές της.
Α. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η ΕΕ έχει τονίσει τη σημασία μιας ειρηνικής λύσης για το αδιέξοδο στις περιοχές της
Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, που θα σέβεται ταυτόχρονα την εδαφική ακεραιότητα της
Γεωργίας. Ο στρατηγικός διάλογος ΕΕ-Γεωργίας για θέματα που αφορούν τις συγκρούσεις,
ο οποίος έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες το 2015, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις σχέσεις
μεταξύ των δύο πλευρών, παρόλο που υπάρχουν ορισμένες διαφορές σχετικά με επιχειρησιακά
ζητήματα.
Β. Διακοινοβουλευτική συνεργασία
Η πέμπτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας έλαβε χώρα
στην Τιφλίδα, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2017. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα
κείμενο τελικής δήλωσης και συστάσεων, όπου επισημαίνονται οι θετικές εξελίξεις, όπως
οι μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στην απόφαση για την ελευθέρωση του καθεστώτος των
θεωρήσεων, οι τροποποιήσεις του νόμου για τα κοινά δικαστήρια, ο νόμος περί δημόσιων
υπηρεσιών και ο κώδικας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η
νομοθεσία που διέπει τη φυλάκιση. Επιπλέον, το κείμενο εστίασε και στην ανάγκη βελτίωσης
της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, για να προωθηθεί
περαιτέρω η μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και να αναπτυχθούν
και να εφαρμοστούν πολιτικές περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στο έγγραφο
τονίζεται επίσης η ανάγκη διασφάλισης πολυμορφίας και πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης
και μιας διαφανούς και δίκαιης διαδικασίας για την επιλογή του επόμενου Συνηγόρου του
Πολίτη (Διαμεσολαβητής), καθώς και για αποτελεσματική και διεξοδική έρευνα σχετικά με την
απαγωγή του κ. Afgan Mukhtarli. Τέλος, στο κείμενο διατυπώθηκε εκ νέου ότι το Ευρωπαϊκό



Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 3

Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της
Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.
Γ. Παρακολούθηση εκλογών
Η Γεωργία έχει φιλοξενήσει αντιπροσωπείες του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ/ODIHR), με συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο
της αποστολής του ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών, προεδρικών και
τοπικών εκλογών της χώρας. Οι πιο πρόσφατες κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές
της Γεωργίας κρίθηκαν «εν γένει» ικανοποιητικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε
ομάδα παρατηρητών για τις εκλογές στην Τιφλίδα, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής
παρατήρησης εκλογών του ODIHR του ΟΑΣΕ που συγκροτήθηκε για τις βουλευτικές εκλογές
της 8ης Οκτωβρίου 2016. Παρόλο που διεθνείς και εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών σημείωσαν ορισμένα περιστατικά, οι περισσότεροι παρατηρητές ανέφεραν μια
ειρηνική προεκλογική εκστρατεία καθώς και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διεξαγάγει
υποδειγματικές εκλογές. Όσον αφορά τις επικείμενες τοπικές εκλογές (τις οποίες πρόκειται
να παρακολουθήσει το ΟΑΣΕ/ODIHR), στην τελική δήλωση της 5ης συνεδρίασης της ΚΕΣ
συνιστάται να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές εκλογές της 21ης Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθούν σε
κλίμα ανταγωνισμού, δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Αρμενία

Οι σχέσεις της Αρμενίας με την ΕΕ είναι αμφίρροπες, αλλά ενδεχομένως έχει έρθει η στιγμή
για ένα νέο ξεκίνημα.
Αφενός, ο πρόεδρος της Αρμενίας δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2013 ότι η χώρα θα προσχωρήσει
στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (ΕΟΕ) με τη Λευκορωσία, το Καζαχστάν και τη Ρωσία.
Η Αρμενία υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης στην ΕΟΕ στις 10 Οκτωβρίου 2014, λίγο πριν
από την έναρξη ισχύος της εν λόγω Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2015.
Αφετέρου, η έναρξη διαπραγματεύσεων, τον Δεκέμβριο του 2015, για νέα συμφωνία ΕΕ-
Αρμενίας αποτέλεσε σημείο καμπής μετά τη μεταστροφή υπέρ της Μόσχας τον Σεπτέμβριο του
2013. Ο πραγματισμός που έχουν επιδείξει μέχρις στιγμής αμφότερες οι πλευρές οδήγησε στην
ταχεία σύναψη, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής
σχέσης ΕΕ-Αρμενίας που βασίζεται στις αρχές της ΕΕ αλλά συνάδει και με τις νέες υποχρεώσεις
του Ερεβάν προς την ΕΟΕ.
Η ήδη πολωμένη πολιτική κατάσταση εντάθηκε ακόμα περισσότερο το 2015, στο πλαίσιο της
συνταγματικής μεταρρύθμισης που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Παρά τις πολυαναμενόμενες
βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, τις οποίες
επιδοκίμασε η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη συζήτηση κυριάρχησε
η πρόταση μετατροπής του προεδρικού συστήματος σε κοινοβουλευτικό. Μετά την εφαρμογή
των πρώτων αλλαγών, πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση του εκλογικού κώδικα το 2016,
κατόπιν διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης και της
κοινωνίας των πολιτών. Η Αρμενία εμπλέκεται σε μία «παρατεταμένη σύγκρουση» με το
Αζερμπαϊτζάν σχετικά με το καθεστώς της περιοχής Ναγκόρνο-Καραμπάχ για περισσότερα από
20 έτη, ενώ το επίπεδο των εντάσεων κατά τη διάρκεια του «πολέμου των τεσσάρων ημερών»,
τον Απρίλιο του 2016, ήταν το υψηλότερο από το 1994. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι ψυχρές.
Α. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τον Δεκέμβριο του 2012 συνήφθη πρωτόκολλο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης
ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με συμφωνία πλαίσιο που ορίζει τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή
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των αρμενικών θεσμικών οργάνων σε προγράμματα της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για μια
νέα συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2015 και ολοκληρώθηκαν στις
21 Μαρτίου 2017 με τη μονογράφηση της συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής
σχέσης. Αναμένεται να υπογραφεί στη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης τον
Νοέμβριο του 2017. Η επιτροπή AFET, στο παρόν πλαίσιο αναδιαμόρφωσης της σχέσης της ΕΕ
με την Αρμενία σε μια νέα συμφωνία, θα καταρτίσει μια έκθεση για τη διαδικασία συναίνεσης
πριν από το τέλος του 2017.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εδραίωση της δημοκρατίας στην Αρμενία αποτελεί
προτεραιότητα. Τον Απρίλιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά
με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Β. Διακοινοβουλευτική συνεργασία
Η πιο πρόσφατη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2017 στο Στρασβούργο και έληξε
με μια κοινή δήλωση και συστάσεις που επικεντρώθηκαν ιδίως στη στήριξη της ΕΕ για τη
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Αρμενία και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η
κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο αυτό.
Γ. Παρακολούθηση εκλογών
Η Αρμενία έχει φιλοξενήσει πέντε φορές βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — στο
πλαίσιο αποστολών παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR — και το επανέλαβε κατά
τις κοινοβουλευτικές εκλογές της χώρας το 2017. Η διοργάνωση εκλογών έχει βελτιωθεί
σταδιακά στην Αρμενία, εξακολουθούν όμως να υφίστανται προβλήματα. Οι περισσότερες από
τις συστάσεις που διατύπωσε το ODIHR του ΟΑΣΕ μετά την αποστολή παρακολούθησης το
2013 έχουν πλέον εφαρμοστεί, όπως κατέδειξε η πιο πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση του ODIHR
του ΟΑΣΕ πριν από την ψηφοφορία της 2ας Απριλίου.

Αζερμπαϊτζάν

Το 2010 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψε
συμφωνία διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με την ΕΕ τον Νοέμβριο του 2013. Παρόλο
που το Αζερμπαϊτζάν και η ΕΕ ενίσχυσαν πρόσφατα τη συνεργασία τους στον τομέα της
ενέργειας, η περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων θα εξαρτηθεί από την
πρόοδο του Αζερμπαϊτζάν στην οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών και στη συμμετοχή του
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκαν διαφωνίες για την αναβαθμισμένη συμφωνία, φίμωση
της κοινωνίας των πολιτών και άσκηση κριτικής από την ΕΕ. Ωστόσο, οι επισκέψεις στο
Μπακού από ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ το 2016 και η απελευθέρωση ορισμένων
αζέρων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν δημιουργήσει ένα άνοιγμα προς
τη σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε
εντολή για μια «συνολική συμφωνία» μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν και οι
διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 7 Φεβρουαρίου 2017. Το νέο κείμενο θα βασιστεί και θα
αντικαταστήσει την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και θα επεκτείνει
το πεδίο των σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτονίας. Η νέα συμφωνία δεν θα καλύψει μόνο πολιτικά ζητήματα, αλλά και το εμπόριο,
την ενέργεια και άλλα συγκεκριμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων όρων για την ενδεχόμενη
δημιουργία ενός μελλοντικού καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Θα
πρέπει να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και θέματα εκτός ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων αυστηρές διατάξεις όσον

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//EL
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αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μια συνεδρίαση της
επιτροπής συνεργασίας έλαβε χώρα στο Μπακού στα τέλη Μαΐου 2017, ενώ το φθινόπωρο
του 2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συμβουλίου συνεργασίας. Στις 2 και στις 27
Ιανουαρίου 2017, η υποεπιτροπή ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για την ενέργεια, τις μεταφορές και το
περιβάλλον συνεδρίασε στο Μπακού (η πρώτη τέτοια συνεδρίαση σε διάστημα τριών ετών).
Το Αζερμπαϊτζάν εμπλέκεται σε μία «παρατεταμένη σύγκρουση» με την Αρμενία σχετικά με το
καθεστώς της περιοχής Ναγκόρνο-Καραμπάχ για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ το επίπεδο
των εντάσεων κατά τη διάρκεια του «πολέμου των τεσσάρων ημερών», τον Απρίλιο του 2016,
ήταν το υψηλότερο από το 1994.
Α. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο εξέφραζε
σοβαρή ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στη χώρα και καλούσε τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να δώσουν άμεσα τέλος στη
φίμωση της κοινωνίας των πολιτών και στα κατασταλτικά μέτρα εις βάρος του έργου στον
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αυτό οδήγησε το κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν (Milli Majlis) να εγκρίνει ένα ψήφισμα με
το οποίο καταδίκαζε τον «προκατειλημμένο» χαρακτήρα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, καλούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει
μια εποικοδομητική στάση έναντι του Αζερμπαϊτζάν και παρέθετε μια σειρά από σκληρά μέτρα
αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσής του από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση
Euronest. Η απόφαση θα ετίθετο σε ισχύ ένα έτος μετά την επίσημη κοινοποίησή της, δηλαδή
στις 5 Οκτωβρίου 2016, αλλά, μετά από μια συνάντηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού τον Σεπτέμβριο του 2016, ανακλήθηκε με
απόφαση του Milli Majlis στις 30 Σεπτεμβρίου.
Η Leyla Yunus, ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία
φυλακίστηκε μαζί με τον σύζυγό της Arif, από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2016
και απελευθερώθηκε μετά από άσκηση έντονων πιέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
ανθρωπιστικούς λόγους και λόγους υγείας, ήταν μεταξύ των τελικών υποψηφίων του Βραβείου
Ζαχάρωφ του Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης το 2014.
Μετά από επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν στις αρχές του
2016, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει την
πρώτη συνεδρίασή της από το 2012, από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2016. Η 14η συνεδρίαση
της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες,
στις 2 και 3 Μαΐου 2017, και ολοκληρώθηκε με κοινή δήλωση στην οποία τονιζόταν
ιδιαιτέρως το δυναμικό για στενότερες οικονομικές σχέσεις που θα δρομολογηθούν με τις
διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία, η σημασία του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου,
η σημασία της προόδου στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς
και της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και η ανάγκη να υπάρξει ειρηνική και μόνιμη
διευθέτηση της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το συντομότερο δυνατό.
Η επιτροπή AFET, στο παρόν πλαίσιο αναδιαμόρφωσης της σχέσης της ΕΕ με το Αζερμπαϊτζάν
σε μια νέα συμφωνία, θα καταρτίσει ενδιάμεση έκθεση με συστάσεις για τους διαπραγματευτές
της συμφωνίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν πριν από το τέλος του 2017.
Β. Παρακολούθηση εκλογών
Το Αζερμπαϊτζάν έχει φιλοξενήσει βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των
αποστολών παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR. Όλες οι εκλογές της χώρας κατά την
περίοδο των εν λόγω αποστολών θεωρήθηκε ότι δεν ανταποκρίνονταν στις διεθνείς απαιτήσεις,
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ενώ ακόμα εκκρεμεί η εφαρμογή των συστάσεων. Λόγω της έλλειψης συμφωνίας με τις αρχές
του Αζερμπαϊτζάν, το ODIHR του ΟΑΣΕ δεν παρακολούθησε τις βουλευτικές εκλογές της 1ης
Νοεμβρίου 2015.
Ωστόσο, το Αζερμπαϊτζάν επέτρεψε την αποστολή παρατήρησης εκλογών της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της οποίας το
αντικείμενο και η χρονική διάρκεια ήταν πολύ πιο περιορισμένα. Η αποστολή της ΚΣΣΕ
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η αυξημένη προσέλευση ψηφοφόρων και η διαφάνεια των
διαδικασιών ψηφοφορίας και καταμέτρησης των ψήφων καταδεικνύουν ότι η Δημοκρατία
του Αζερμπαϊτζάν έχει κάνει ακόμα ένα βήμα προς τη διενέργεια ελεύθερων, δίκαιων και
δημοκρατικών εκλογών» και, παρόλο που παρατηρήθηκε ένα «μικρό ποσοστό νοθείας», η
αποστολή θεώρησε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής εξέφραζε την επιθυμία του λαού
του Αζερμπαϊτζάν[1].
Τον Ιούλιο του 2016, ο Πρόεδρος Aliyev ζήτησε να διεξαχθεί δημοψήφισμα τον Σεπτέμβριο
του 2016, με σκοπό την αλλαγή του Συντάγματος. Το δημοψήφισμα επί 29 τροποποιήσεων
στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου
2016 σε ειρηνικό και «διαφανές» εκλογικό πλαίσιο, σύμφωνα με μια αποστολή αξιολόγησης
της ΚΣΣΕ. Θεωρείται, ωστόσο, από πολλούς παρατηρητές ως μια προσπάθεια του προέδρου
να ενισχύσει περαιτέρω τις εξουσίες του με: την αύξηση της θητείας του προέδρου από πέντε
σε επτά χρόνια, τη μεταφορά μερικών από τις σημερινές εξουσίες του πρωθυπουργού σε μια
νεοσυσταθείσα θέση αντιπροέδρου, την παροχή της δυνατότητας στον πρόεδρο να διαλύει το
κοινοβούλιο και την κατάργηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας των 35 ετών για υποψηφιότητα για
την προεδρία. Αν και το Μπακού δεν ζήτησε τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων, το Προεδρείο της
ΚΣΣΕ ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Στην
προκαταρκτική γνωμοδότηση, που εκδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, διατυπώθηκε μια σειρά
προβληματισμών, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία που οδηγεί στο δημοψήφισμα, καθώς και την
ενίσχυση των εξουσιών του προέδρου και την αποδυνάμωση του κοινοβουλίου. Η ΕΕ εξέδωσε
ανακοίνωση όπου σημείωσε τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας για
το δημοψήφισμα και κάλεσε το Μπακού να λάβει υπόψη τις διαπιστώσεις της Επιτροπής
της Βενετίας κατά την εφαρμογή των συνταγματικών τροποποιήσεων που ψηφίστηκαν με
πλειοψηφία από τους Αζέρους.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Έκθεση παρακολούθησης εκλογών σχετικά με την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στο Αζερμπαϊτζάν,
της 20ής Νοεμβρίου 2015, εγγρ. 13923, σ. 7 (Συντάκτης: κ. Jorde XUCLÀ, Ισπανία, ALDE).
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