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KOLME ITÄISEN KUMPPANUUDEN
NAAPURIMAATA ETELÄ-KAUKASIASSA

Vuonna 2009 käynnistetty EU:n itäisen kumppanuuden politiikka kattaa kuusi entisen
Neuvostoliiton valtiota eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan
ja Valko-Venäjän. Sillä on tuettu näiden maiden poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia
uudistuspyrkimyksiä demokratian ja hyvän hallinnon, energian toimitusvarmuuden,
ympäristönsuojelun sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi. Valko-Venäjää
lukuun ottamatta kaikki kumppanimaat kuuluvat Euronest-edustajakokoukseen.

Parlamentilla on suhteista Etelä-Kaukasiaan vastaava valtuuskunta, joka valvoo Armenian
ja Azerbaidžanin parlamentaarisia yhteistyövaliokuntia ja Georgian parlamentaarista
assosiaatiovaliokuntaa sekä seuraa Etelä-Kaukasiasta ja Georgian kriisistä vastaavan EU:n
erityisedustajan työtä.

GEORGIA

Georgiassa vuonna 2013 pidettyjen presidentinvaalien ja vuonna 2016 pidettyjen
parlamenttivaalien voittajaksi selvisi uusi Georgialainen unelma -koalitio, ja maan euro-
atlanttinen suuntautuminen sai vahvistuksen. Vuoden 2014 assosiaatiosopimukseen perustuva
pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus tuli voimaan heinäkuussa 2016. Georgia
on tehnyt merkittävää työtä lainsäädäntönsä mukauttamiseksi EU:n vaatimuksiin esimerkiksi
viisumivapauden osalta. Talous on kuitenkin vakavissa vaikeuksissa ja sisäisiä uudistuksia
kaivataan.
Pitkään kestäneen prosessin jälkeen komission ehdotus viisumivapaudesta hyväksyttiin
27. helmikuuta 2017, ja EU ja Georgian viranomaiset allekirjoittivat sen 1. maaliskuuta
Brysselissä. Georgian kansalaiset, joilla on biometrinen passi, eivät enää tarvitse viisumia
matkustaessaan EU:n alueelle enintään 90 päiväksi liike-, vapaa-ajan tai perheasioissa.
Georgian demokratia kärsii yhä poliittisen elämän merkittävästä kahtiajakautumisesta.
Koalition ja entisen presidentin Mihail Saakašvilin perustaman Yhdistyneen kansallisen
liikkeen välillä on edelleen jännitteitä, ja jatkuvasti esiintyy syytöksiä, että oikeudenkäyttö
on valikoivaa ja korruption vastaiset kampanjat ovat poliittisesti tarkoitushakuisia.
Lokakuussa 2016 pidettyjen parlamenttivaalien arvioitiin olleen yleisesti ottaen demokraattiset
ja oikeudenmukaiset huolimatta eräistä menettelyihin liittyvistä väärinkäytöksistä ja pelottelua
koskevista väitteistä. Georgialainen unelma -koalitio voitti vaalit ja sai perustuslain
muuttamiseen vaadittavan enemmistön (75 prosenttia paikoista).
Georgia tekee jatkuvasti uudistuksia, jotka aiheuttavat pitkälle meneviä muutoksia
perustuslakiin. Perustuslain uudistusprosessi on kuitenkin valitettavasti jäänyt Georgian
politiikan kahtiajaon vangiksi, mikä on johtanut vallassa olevan puolueen, opposition ja
keskeisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen väliseen sitkeään kahnaukseen. Vaikka ongelmat
ratkaistiin nopeasti, kun Georgialainen unelma -koalition kansanedustajat hyväksyivät
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uudistukset yksinään, Georgian myönteinen julkisuuskuva, jonka kehittyminen on vienyt
vuosia, on vaarassa romahtaa riitaisan neuvotteluprosessin myötä ja jos yksimielisyyttä ei kyetä
saavuttamaan. Sekin vähäinen luottamus, jota kansalaiset vielä saattavat tuntea poliitikkoja ja
uuden perustuslain legitiimiyttä kohtaan, voisi hävitä saman tien. EU tukee Euroopan neuvoston
Venetsian komission ohjaavaa ja sovittelevaa roolia tässä uudistusprosessissa ja odottaa,
että Georgian hallitus pysyy mahdollisimman osallistavana ja noudattaa samalla Venetsian
komission suosituksia.
Sekä enemmistön että opposition suosion testinä ovat 21. lokakuuta 2017 pidettävät
paikallisvaalit.
EU tukee institutionaalisia uudistuksia, joilla parannetaan hallintotapaa ja demokratiaa.
Uudistusten onnistuminen riippuu täytäntöönpanon asteesta.
Tilanteessa, jossa Venäjän federaatio liittää hivuttamalla Etelä-Ossetiaa ja Abhasiaa
itseensä, georgialaiset ovat panneet toivonsa lähentymiseen Euroopan unioniin ja Natoon.
Azerbaidžanilaisen toimittajan Mukhtarli Afganin outo sieppaus on kuitenkin pahaenteinen
muistutus siitä, kuinka suojaton Georgia on suhteessa naapurimaihinsa.
A. Euroopan parlamentin kanta
EU on korostanut, että Etelä-Ossetian ja Abhasian alueiden lukkiutunut tilanne on ratkaistava
rauhanomaisesti siten, että Georgian alueellista koskemattomuutta kunnioitetaan. Brysselissä
vuonna 2015 järjestetty EU:n ja Georgian strateginen vuoropuhelu konfliktiin liittyvistä asioista
on luottamuksen merkki osapuolten välisissä suhteissa huolimatta tietyistä eroista toimintaa
koskevissa päätelmissä.
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan viides kokous järjestettiin
Tbilisissä 19. ja 20. syyskuuta 2017. Tässä kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti
loppulausuma ja suositukset, joissa korostetaan myönteistä kehitystä, kuten uudistuksia, jotka
johtivat päätökseen viisumivapaudesta, yleisistä tuomioistuimista annettuun lakiin tehtyihin
muutoksiin, virkamieslakiin ja uuteen ympäristövaikutusten arviointia koskevaan lakiin sekä
vangitsemista koskevan lain muutoksiin. Lisäksi tekstissä keskityttiin myös tarpeeseen parantaa
oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja tehokkuutta, edistää julkisen varainhoidon uudistusta
sekä kehittää ja panna täytäntöön miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevaa politiikkaa.
Asiakirjassa korostetaan myös tarvetta varmistaa viestinten monimuotoisuus ja moniarvoisuus
ja avoin ja tasapuolinen menettely seuraavan oikeuskanslerin (oikeusasiamiehen) valinnassa
sekä tehokas ja perusteellinen tutkinta Mukhtarli Afganin sieppauksesta. Tekstissä vahvistettiin
jälleen parlamentin täysi tuki Georgian itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle
koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä.
C. Vaalitarkkailu
Georgian parlamentti- ja presidentinvaaleja sekä paikallisvaaleja on tarkkaillut Etyjin
ODIHR-toimiston valtuuskunta, johon myös Euroopan parlamentin jäseniä on osallistunut.
Georgian viimeisimpiä parlamentti- ja presidentinvaaleja pidettiin yleisesti ottaen tyydyttävinä.
Euroopan parlamentti lähetti Tbilisiin vaalitarkkailuvaltuuskunnan osana 8. lokakuuta
2016 pidettyjä parlamenttivaaleja varten perustettua Etyjin ODIHR-toimiston laajempaa
vaalitarkkailuvaltuuskuntaa. Muutamia kansainvälisten ja kotimaisten kansalaisjärjestöjen
havaitsemia ongelmia lukuun ottamatta useimmat tarkkailijat raportoivat kampanjan
sujuneen rauhallisesti ja totesivat hallituksen pyrkineen järjestämään esimerkilliset vaalit.
Tulevien paikallisvaalien (joita ETYJ/ODIHR tarkkailee) osalta 5. parlamentaarisen
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assosiaatiovaliokunnan loppulausumassa suositeltiin varmistamaan kilpailuun perustuvien,
oikeudenmukaisten ja avoimien paikallisvaalien järjestäminen 21. lokakuuta 2017.

ARMENIA

Armenian suhteet EU:n kanssa ovat ristiriitaiset, mutta uusi alku saattaa olla käsillä.
Toisaalta Armenian presidentti ilmoitti syyskuussa 2013, että maa liittyisi Euraasian
talousunioniin Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Venäjän kanssa. Armenia allekirjoitti
talousunionin jäsenyyssopimuksen 10. lokakuuta 2014 eli vähän ennen kuin se aloitti
toimintansa 1. tammikuuta 2015.
Toisaalta joulukuussa 2015 aloitetut neuvottelut uudesta EU:n ja Armenian
välisestä sopimuksesta olivat käännekohta syyskuussa 2013 tapahtuneen Venäjä-
mielisen täyskäännöksen jälkeen. Molempien osapuolten tähän mennessä osoittama
pragmaattisuus johti nopeasti 28. helmikuuta 2017 sellaisen kokonaisvaltaisen ja laajennetun
kumppanuussopimuksen tekemiseen, joka perustuu EU:n arvoihin mutta on samalla
yhteensopiva Armenian Euraasian talousunionista johtuvien uusien velvoitteiden kanssa.
Jo ennestään kahtiajakautunut poliittinen tilanne kiristyi vielä lisää vuonna 2015, kun hallitus
käynnisti perustuslakiuudistuksen. Vaikka ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla on tehty
useita pitkään kaivattuja parannuksia, joista Euroopan neuvoston Venetsian komissio on antanut
tunnustusta, keskustelua on hallinnut ehdotus siirtymisestä presidenttivaltaisesta järjestelmästä
parlamentarismiin. Ensimmäisten muutosten toteuttamisen jälkeen vuonna 2016 toteutettiin
vaalilain uudistus. Oppositio ja kansalaisyhteiskunta olivat mukana tähän johtaneessa
osallistavassa menettelyssä. Armenia ja Azerbaidžan ovat olleet osapuolina pitkittyneessä
konfliktissa Vuoristo-Karabahin alueen asemasta yli 20 vuoden ajan, ja huhtikuussa 2016
käydyn neljän päivän sodan aikana jännitys oli kireämpää kuin koskaan vuoden 1994 jälkeen.
Armenian suhteet Turkkiin ovat viileät.
A. Euroopan parlamentin kanta
Joulukuussa 2012 hyväksyttiin EU:n ja Armenian välisen parlamentaarisen
assosiaatiovaliokunnan pöytäkirja puitesopimuksesta, jossa määritellään yleiset periaatteet
Armenian instituutioiden osallistumiselle EU:n ohjelmiin. Joulukuussa 2015 aloitettiin
neuvottelut uudesta EU:n ja Armenian välisestä puitesopimuksesta, ja ne saatiin päätökseen
21. maaliskuuta 2017 uuden kumppanuussopimuksen parafoinnin myötä. Se on tarkoitus
allekirjoittaa itäisen kumppanuuden huippukokouksessa marraskuussa 2017. Tilanteessa, jossa
EU on muotoilemassa uudelleen suhteitaan Armeniaan uudella sopimuksella, AFET-valiokunta
laatii hyväksyntämenettelyn mukaisen mietinnön ennen vuoden 2017 loppua.
Euroopan parlamentille demokratian lujittuminen Armeniassa on ensisijainen tavoite. Euroopan
parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2015 päätöslauselman armenialaisten kansanmurhan
satavuotismuistopäivästä.
B. Parlamenttien välinen yhteistyö
EU:n ja Armenian parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan viimeisin kokous pidettiin
Strasbourgissa tammikuussa 2017, ja sen päätteeksi annettiin yhteinen julkilausuma ja
suosituksia, joissa keskityttiin erityisesti EU:n tukeen Armenian uudistusprosessille ja siihen,
kuinka merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnalla voi olla tässä yhteydessä.
C. Vaalitarkkailu
Armenia on vastaanottanut Euroopan parlamentin vaalitarkkailijat viisi kertaa osana Etyjin
ODIHR-toimiston valtuuskuntaa ja toimi näin taas maan vuoden 2017 parlamenttivaalien

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//FI
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aikaan. Armenian vaalijärjestelyt ovat vähitellen parantuneet, vaikka joitakin ongelmia
on edelleen. Useimmat Etyjin ODIHR-toimiston vuoden 2013 tarkkailuoperaation jälkeen
antamista suosituksista on nyt pantu täytäntöön, kuten käy ilmi Etyjin ODIHR-toimiston
viimeisimmästä väliaikaisraportista ennen 2. huhtikuuta järjestettäviä vaaleja.

AZERBAIDŽAN

Assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut käynnistettiin vuonna 2010, ja Azerbaidžan
allekirjoitti viisuminsaannin helpottamista koskevan sopimuksen EU:n kanssa
marraskuussa 2013. Azerbaidžan ja EU ovat viime aikoina tiivistäneet yhteistyötään
energia-alalla, mutta niiden taloudellisen yhteistyön lisääntyminen edelleen riippuu siitä,
miten Azerbaidžan edistyy demokraattisten instituutioiden kehittämisessä ja Maailman
kauppajärjestöön liittymisessä.
Viimeisten kahden vuoden aikana on ollut erimielisyyksiä parannetusta sopimuksesta,
kansalaisyhteiskunnan tukahduttamisesta ja EU:n esittämästä kritiikistä. EU:n
korkeiden virkamiesten vierailut Bakussa vuonna 2016 ja eräiden azerbaidžanilaisten
ihmisoikeusaktivistien vapauttaminen ovat kuitenkin mahdollistaneet yhteistoiminnan
aloittamisen vähitellen uudelleen. Euroopan unionin neuvosto antoi neuvotteluvaltuutuksen
EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaiselle sopimukselle ja neuvottelut käynnistettiin 7. helmikuuta
2017. Uusi teksti sekä hyödyntää voimassa olevaa kumppanuus- ja yhteistyösopimusta
että korvaa sen, ja se laajentaa suhteita uusille aloille ottaen huomioon Euroopan
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelun. Uusi sopimus kattaa paitsi poliittiset kysymykset,
myös kaupan, energian ja muut erityiskysymykset, mukaan lukien edellytykset mahdolliselle
viisumivapaudelle tulevaisuudessa. Sen tulisi sisältää määräyksiä yhteisestä ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta (YUTP) ja YUTP:n ulkopuolisisista kysymyksistä, mukaan lukien
tiukkoja määräyksiä demokratiasta, oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista. Yhteistyövaliokunnan
kokous pidettiin Bakussa toukokuun 2017 lopussa, ja yhteistyöneuvoston on määrä kokoontua
syksyllä 2017. EU:n ja Azerbaidžanin energia-, liikenne- ja ympäristökysymyksiä käsittelevä
alakomitea tapasi 2. ja 27. tammikuuta 2017 Bakussa (ensimmäinen tällainen kokous kolmeen
vuoteen).
Armenia ja Azerbaidžan ovat olleet osapuolina pitkittyneessä konfliktissa Vuoristo-Karabahin
alueen asemasta yli 20 vuoden ajan, ja huhtikuussa 2016 käydyn neljän päivän sodan aikana
jännitys oli kireämpää kuin koskaan vuoden 1994 jälkeen.
A. Euroopan parlamentin kanta
Parlamentti antoi 10. syyskuuta 2015 päätöslauselman, jossa se totesi olevansa
erittäin huolissaan maan ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikentymisestä ja kehotti
Azerbaidžanin hallitusta tekemään välittömästi lopun kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeustyön
tukahduttamisesta.
Tämä johti siihen, että Azerbaidžanin parlamentti (Milli Majlis) antoi päätöslauselman, jossa se
tuomitsi Euroopan parlamentin 10. syyskuuta 2015 antaman päätöslauselman puolueellisena,
kehotti parlamenttia omaksumaan rakentavan lähestymistavan Azerbaidžaniin ja luetteli
useita tiukkoja vastatoimia, mukaan lukien vetäytymisen Euronestin parlamentaarisesta
edustajakokouksesta. Päätös olisi tullut voimaan vuoden päästä sen virallisesta tiedoksiannosta,
eli 5. lokakuuta 2016, mutta Bakussa syyskuussa 2016 pidetyn parlamentaarisen
yhteistyövaliokunnan kokouksen jälkeen se kumottiin Milli Majlisin päätöksellä 30. syyskuuta.
Azerbaidžanilainen ihmisoikeusaktivisti Leyla Yunus oli yhdessä miehensä Arifin kanssa
vangittuna heinäkuusta 2014 huhtikuuhun 2016 ja vapautettiin Euroopan parlamentin
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voimakkaan kampanjoinnin ansiosta. Hän oli parlamentin Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon
palkintoehdokas vuonna 2014.
Vuoden 2016 alussa järjestetyn EU:n ja Azerbaidžanin välisen korkean tason yhteydenpidon
jälkeen parlamentaarinen yhteistyövaliokunta pystyi kokoontumaan 19.–21. syyskuuta 2016
ensimmäisen kerran vuoden 2012 jälkeen. EU:n ja Azerbaidžanin yhteistyövaliokunnan
14. kokous pidettiin Brysselissä 2.–3. toukokuuta 2017, ja sen lopuksi annettiin yhteinen
julkilausuma, jossa korostettiin erityisesti mahdollisuuksia tiiviimpiin taloussuhteisiin, joita
uudesta sopimuksesta käynnistettävät neuvottelut edistävät, eteläisen kaasukäytävän tärkeyttä,
tarvetta edistyä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä demokratian ja oikeusvaltion
periaatteen alalla ja löytää rauhanomainen ja kestävä ratkaisu Vuoristo-Karabahin konfliktiin
mahdollisimman pian.
Tilanteessa, jossa EU on muotoilemassa uudelleen suhteitaan Armeniaan uudella sopimuksella,
AFET-valiokunta valmistelee väliaikaista mietintöä ja EU:n ja Azerbaidžanin välisen
sopimuksen neuvottelijoille annettavia suosituksia, jotka annetaan ennen vuoden 2017 loppua.
B. Vaalitarkkailu
Euroopan parlamentin jäsenet ovat tarkkailleet Azerbaidžanin vaaleja osana ODIHR-toimiston
valtuuskuntaa. Kansainvälisten vaatimusten on katsottu jääneen täyttymättä kaikissa maassa
järjestetyissä vaaleissa, joissa tarkkailijoita on ollut, eikä suosituksia ole edelleenkään pantu
täytäntöön. Koska Etyjin ODIHR-toimisto ei päässyt sopuun Azerbaidžanin viranomaisten
kanssa, se ei tarkkaillut 1. marraskuuta 2015 pidettyjä parlamenttivaaleja.
Azerbaidžan salli kuitenkin toiminnaltaan huomattavasti rajoitetumman ja lyhytaikaisemman
Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vaalitarkkailuvaltuuskunnan
lähettämisen maahan. Valtuuskunta totesi päätelmissään, että äänestysvilkkauden huomattava
lisääntyminen ja vaalien ja ääntenlaskennan avoimuus osoittavat, että Azerbaidžanin tasavalta
on ottanut askeleen vapaiden, rehellisten ja demokraattisten vaalien suuntaan, ja vaikka se
havaitsi jonkin verran äänien tehtailua, se katsoi, että vaalitulos vastasi Azerbaidžanin kansan
ilmaisemaa tahtoa[1].
Presidentti Alijev määräsi kansanäänestyksen perustuslain muuttamisesta järjestettäväksi
syyskuussa 2016. Kansanäänestys, joka koskee 29:ää muutosesitystä Azerbaidžanin tasavallan
perustuslakiin, järjestettiin 26. syyskuuta 2016 Euroopan neuvoston parlamentaarisen
yleiskokouksen valtuuskunnan mukaan rauhallisissa ja ”avoimissa” äänestysoloissa. Monet
tarkkailijat ovat kuitenkin pitäneet sitä presidentin yrityksenä lisätä edelleen valtaansa
pidentämällä presidentin toimikautta viidestä seitsemään vuoteen, siirtämällä joitakin
pääministerin toimivaltuuksia vastikään perustetulle varapresidentin viralle, antamalla
presidentille valtuudet hajottaa parlamentti ja poistamalla 35 vuoden vähimmäisikäraja
presidenttiehdokkailta. Vaikka Azerbaidžan ei pyytänyt asiantuntijoiden neuvoja, Euroopan
neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puhemiehistö pyysi Venetsian komissiolta
lausuntoa suunnitelluista muutoksista. Syyskuun 20. päivänä 2016 annetussa alustavassa
lausunnossa nostettiin esiin useita huolenaiheita, jotka liittyivät erityisesti kansanäänestykseen
johtaneeseen prosessiin ja presidentin vallan lisäämiseen sekä parlamentin vallan
heikkenemiseen. EU antoi lausunnon, jossa pantiin merkille puutteet kansanäänestykseen
johtaneessa prosessissa ja pyydettiin Azerbaidžania ottamaan huomioon Venetsian komission
havainnot pannessaan täytäntöön Azerbaidžanin kansan enemmistön tuen taakseen saaneita
perustuslakimuutoksia.

[1]Azerbaidžanin parlamenttivaalien vaalitarkkailutehtävää koskeva kertomus, 20. marraskuuta 2015, asiakirja 13923,
s. 7, (esittelijä: Jorde Xuclà, Espanja, ALDE).
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