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TRYS RYTŲ PARTNERYSTĖS KAIMYNĖS PIETŲ KAUKAZE

2009 m. pradėta įgyvendinti ES Rytų partnerystės politika taikoma šešioms buvusios Sovietų
Sąjungos valstybėms: Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai.
Ji sukurta siekiant tose šalyse remti politinių, socialinių ir ekonominių reformų pastangas
ir taip skatinti demokratizaciją ir gerą valdymą, energetinį saugumą, aplinkos apsaugą ir
ekonominę bei socialinę plėtrą. Visos Rytų partnerystės šalys, išskyrus Baltarusiją, priklauso
EURONEST parlamentinei asamblėjai.

Europos Parlamente sudaryta Pietų Kaukazo delegacija, kuri prižiūri Armėnijos, Azerbaidžano
ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetų bei ES ir Gruzijos parlamentinio
asociacijos komiteto darbą, taip pat stebi ES specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės
Gruzijoje klausimais darbą.

GRUZIJA

Gruzijoje 2013 m. vykusiuose prezidento rinkimuose ir 2016 m. surengtuose parlamento
rinkimuose laimėjo koalicija „Gruzijos svajonė“ ir buvo patvirtinta šalies euroatlantinė
orientacija. 2016 m. liepos mėn. įsigaliojo išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos
susitarimas, pagrįstas 2014 m. asociacijos susitarimu. Gruzija dėjo dideles pastangas derindama
savo teisės aktus su ES standartais, pavyzdžiui, vizų režimo liberalizavimo atžvilgiu. Tačiau
ekonomika susiduria su rimtomis problemomis ir reikia vidaus reformų.
Po ilgai trukusio proceso 2017 m. vasario 27 d. buvo priimtas Komisijos pasiūlymas dėl
vizų režimo liberalizavimo, kurį kovo 1 d. Briuselyje pasirašė ES ir Gruzijos pareigūnai.
Biometrinius pasus turintiems Gruzijos piliečiams, vykstantiems į ES ne ilgesniam kaip 90 dienų
laikotarpiui verslo, turizmo ar šeimos tikslais, nebereikės vizos.
Gruzijos demokratijai vis dar būdinga didelė politinio gyvenimo poliarizacija, išlieka įtampa
tarp koalicijos „Gruzijos svajonė“ ir buvusio prezidento Mikheilo Saakashvilio įsteigto
Jungtinio nacionalinio judėjimo, be to, vis pasigirsta kaltinimų dėl atrankinio teisingumo
ir politinio kovos su korupcija kampanijų motyvuotumo. 2016 m. spalio mėn. parlamento
rinkimai buvo įvertinti kaip iš esmės demokratiški ir sąžiningi, nepaisant tam tikrų procedūrinių
pažeidimų ir pranešimų apie grasinimus. Koalicija „Gruzijos svajonė“ laimėjo ir užsitikrino
vadinamąją konstitucinę daugumą (75% parlamento narių), kurios reikia norint keisti
konstituciją.
Gruzija nuolat vykdo reformas ir radikaliai keičia konstituciją. Deja, konstitucinės reformos
procesas pavirto Gruzijos politikos poliarizacijos įkaitu ir sukėlė didelį konfliktą tarp
valdančiosios partijos, opozicijos ir pagrindinių pilietinės visuomenės organizacijų. Nors
problemos buvo greitai išspręstas priimant sprendimus dėl reformų vien koalicijai „Gruzijos
svajonė“ priklausančių parlamento narių balsais, nestabilus konsultacijų procesas ir galimybė,
jog nebus neįmanoma pasiekti bendro sutarimo, galėtų sugriauti ilgai puoselėtą teigiamą
Gruzijos įvaizdį. Taip pat galėtų sunaikinti visą galbūt išlikusį gyventojų pasitikėjimą
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politikais ir naujosios konstitucijos teisėtumą. ES remia Europos Tarybos Venecijos komisijos
vadovavimo ir tarpininkavimo vaidmenį vykdant šį reformų procesą ir tikisi, kad Gruzijos
vyriausybė išliks kiek įmanoma įtrauki ir laikysis Venecijos komisijos rekomendacijų.
2017 m. spalio 21 d. vietos valdžios rinkimai bus vertinami kaip tiek valdančiosios partijos, tiek
opozicijos populiarumo išbandymas.
ES remia institucijų reformas, kuriomis siekiama tobulinti valdymą ir demokratiją. Reformų
sėkmė priklauso nuo jų įgyvendinimo masto.
Patirdama Rusijos Federacijos lėtai, bet nuolat plėtojamą Pietų Osetijos ir Abchazijos aneksijos
procesą, Gruzija visas viltis deda į suartėjimą su ES ir NATO. Tačiau paslaptingas Azerbaidžano
žurnalisto Afgano Mukhtarli grėsmingas pagrobimas yra priminimas apie Gruzijos silpnumą
kaimyninių šalių atžvilgiu.
A. Europos Parlamento pozicija
ES pabrėžė, kad svarbu taikiai išspręsti politinės aklavietės dėl Pietų Osetijos ir Abchazijos
regionų klausimą nepažeidžiant Gruzijos teritorinio vientisumo. 2015 m. Briuselyje surengtas
ES ir Gruzijos strateginio dialogo su konfliktu susijusiais klausimais susitikimas rodo abiejų
šalių santykiams būdingą tarpusavio pasitikėjimą, nepaisant kai kurių nesutarimų dėl praktinių
išvadų.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Penktasis ES ir Gruzijos parlamentinio asociacijos komiteto posėdis įvyko Tbilisyje 2017 m.
rugsėjo 19 d. ir 20 d. Posėdyje vienbalsiai priimtas galutinio pareiškimo ir rekomendacijų
tekstas, kuriame pabrėžiamos teigiamos tendencijos, pavyzdžiui, sudariusios galimybes
sprendimui dėl vizų režimo liberalizavimo reformos, Bendrųjų teismų įstatymo ir Valstybės
tarnybos įstatymo pakeitimai, naujasis Poveikio aplinkai vertinimo kodeksas, taip pat Įkalinimo
kodekso pakeitimai. Be to, dokumente taip pat skirtas didelis dėmesys poreikiui didinti
teisminių institucijų nepriklausomumą ir efektyvumą, toliau vykdyti viešųjų finansų valdymo
reformą bei plėtoti ir įgyvendinti lyčių lygybės politikos priemones. Šiame dokumente taip pat
pabrėžiamas poreikis užtikrinti žiniasklaidos įvairovę ir pliuralizmą bei būsimo viešojo teisių
gynėjo (ombudsmeno) skyrimo proceso skaidrumą ir sąžiningumą, taip pat atlikti veiksmingą ir
išsamų tyrimą dėl Afgano Mukhtarli pagrobimo. Dokumente taip pat patvirtinama ES parama
Gruzijos su tarptautiniu mastu pripažintomis jos sienomis nepriklausomybei, suverenitetui ir
teritoriniam vientisumui.
C. Rinkimų stebėjimas
Gruzija kvietė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių
institucijų ir žmogaus teisių biuro delegacijas, kuriose dalyvavo ir Europos Parlamento nariai,
vykdyti ESBO stebėjimo veiklą šalies parlamento, prezidento ir vietos valdžios rinkimuose.
Paskutiniai Gruzijos parlamento ir prezidento rinkimai apskritai įvertinti patenkinamai. Europos
Parlamentas, dalyvaudamas platesnėje ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro
2016 m. spalio 8 d. parlamento rinkimų stebėjimo operacijoje, nusiuntė rinkimų stebėjimo grupę
į Tbilisį. Nepaisant keleto incidentų, nustatytų tarptautinių ir nacionalinių pilietinės visuomenės
organizacijų, dauguma stebėtojų pranešė apie kampanijos taikingumą ir vyriausybės pastangas
surengti pavyzdinius rinkimus. Kalbant apie būsimus vietos valdžios rinkimus, kuriuos numato
stebėti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras, galutiniame 5-ojo parlamentinio
asociacijos komiteto pareiškime rekomenduojama užtikrinti 2017 m. spalio 21 d. vietos valdžios
rinkimų konkurencingumą, sąžiningumą ir skaidrumą.
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ARMĖNIJA

Armėnijos santykiai su ES nėra vienareikšmiai, tačiau galbūt atėjo laikas viską pradėti iš naujo.
Viena vertus, 2013 m. rugsėjo mėn. Armėnijos prezidentas paskelbė, kad šalis prisijungs prie
Eurazijos ekonominės sąjungos, į kurią įeina Baltarusija, Kazachstanas ir Rusija. 2014 m. spalio
10 d., likus visai nedaug laiko iki Eurazijos ekonominės sąjungos įsigaliojimo pradžios (2015
m. sausio 1 d.), Armėnija pasirašė stojimo į šią sąjungą sutartį.
Kita vertus, 2015 m. gruodžio mėn. pradėtomis derybomis dėl naujo ES ir Armėnijos susitarimo
įvykdytas lūžis po to, kai 2013 m. rugsėjo mėn. buvo radikaliai į promaskvietišką pakeista šalies
orientacija. Dėl ES ir Armėnijos iki šiol demonstruoto pragmatiško požiūrio 2017 m. vasario 28
d. greitai sudarytas visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas, pagrįstas ES vertybėmis,
bet atitinkantis naujuosius Jerevano įsipareigojimus Eurazijos ekonominei sąjungai.
Jau ir taip poliarizuota politinė padėtis 2015 m. tapo dar labiau įtempta dėl to, kad vyriausybė
pradėjo vykdyti konstitucinę reformą. Nepaisant keleto ilgai lauktų patobulinimų žmogaus teisių
ir teisės viršenybės srityje, palankiai įvertintų Europos Tarybos Venecijos komisijos, daugiausia
diskutuota dėl pasiūlymo prezidentinę sistemą paversti parlamentine. Po to, kai buvo įgyvendinti
pirmieji pakeitimai ir po įtraukaus proceso, kuriame dalyvavo opozicija ir pilietinė visuomenė,
2016 m. atlikta rinkimų kodekso reforma. Armėnija jau daugiau kaip 20 metų yra įsitraukusi
į užsitęsusį konfliktą su Azerbaidžanu dėl Kalnų Karabacho regiono statuso, o įtampa pasiekė
aukščiausią nuo 1994 m. tašką per 2016 m. balandžio mėn. vykusį vadinamąjį keturių dienų
karą. Santykiai su Turkija yra šalti.
A. Europos Parlamento pozicija
2012 m. gruodžio mėn. sudarytas ES ir Armėnijos partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimo protokolas dėl bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi bendrieji Armėnijos institucijų
dalyvavimo ES programose principai. 2015 m. gruodžio mėn. pradėtos derybos dėl naujo
ES ir Armėnijos susitarimo buvo užbaigtos 2017 m. kovo 21 d. parafavus visapusiškos ir
tvirtesnės partnerystės susitarimą. Tikimasi, kad jis bus pasirašytas 2017 m. lapkričio mėn. Rytų
partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime. ES savo santykius su Armėnija pertvarkant pagal
naują susitarimą, Užsienio reikalų komitetas iki 2017 m. pabaigos parengs pranešimą pagal
pritarimo procedūrą.
Europos Parlamentui demokratijos įtvirtinimas Armėnijoje yra prioritetas. 2015 m. balandžio
mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl armėnų genocido 100–ųjų metinių.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Paskutinis ES ir Armėnijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto tarpparlamentinis
susitikimas surengtas 2017 m. sausio mėn. Strasbūre ir baigėsi bendru pareiškimu ir
rekomendacijomis, kuriose didžiausias dėmesys skirtas ES paramai reformų Armėnijos procesui
ir svarbiam vaidmeniui, kurį šioje srityje gali atlikti pilietinė visuomenė.
C. Rinkimų stebėjimas
Armėnija penkis kartus priėmė Europos Parlamento atstovus, dalyvavusius ESBO
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų misijose (ir dar kartą priėmė vykstant
2017 m. parlamento rinkimams). Rinkimų organizavimas Armėnijoje palaipsniui gerėja, bet
kai kurios problemos išlieka. Dauguma rekomendacijų, kurias po savo 2013 m. stebėjimo
misijos pateikė ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras, jau įgyvendintos,
kaip nurodyta ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro naujausioje tarpinėje
ataskaitoje, pateiktoje prieš balandžio 2 d. prasidedant balsavimui.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//LT
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AZERBAIDŽANAS

Derybos dėl asociacijos susitarimo pradėtos 2010 m., o 2013 m. lapkričio mėn. Azerbaidžanas
pasirašė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su ES. Nors Azerbaidžanas ir ES
neseniai sustiprino savo bendradarbiavimą energetikos sektoriuje, tolimesnis abiejų partnerių
ekonominis bendradarbiavimas priklausys nuo Azerbaidžano pažangos kuriant demokratines
institucijas ir prisijungiant prie Pasaulio prekybos organizacijos.
Per pastaruosius dvejus metus būta nesutarimų dėl išplėsto susitarimo, susidorojimų su pilietine
visuomene ir ES kritikos. Tačiau 2016 m. vyresniųjų ES pareigūnų vizitai į Baku ir kai
kurių Azerbaidžano žmogaus teisių gynėjų išlaisvinimas sudarė galimybes pradėti laipsniškai
atnaujinti santykius. Europos Sąjungos Taryba patvirtino įgaliojimus dėl visapusiško ES ir
Azerbaidžano susitarimo, o 2017 m. vasario 7 d. pradėtos derybos. Naujasis dokumentas bus
grindžiamas esamu partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu ir jį pakeis. Juo bus išplėsta
santykių aprėptis, atsižvelgiant į Europos kaimynystės politikos peržiūrą. Naujuoju susitarimu
bus reglamentuojami ne tik politiniai klausimai, bet ir prekybos, energetikos ir kiti specifiniai
klausimai, įskaitant galimo būsimo bevizio režimo nustatymo sąlygas. Į susitarimą turėtų
būti įtrauktos nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos ir kitų sričių, įskaitant
tvirtas nuostatas dėl demokratijos, teisės viršenybės ir pagrindinių teisių. 2017 m. gegužės
mėn. pabaigoje Baku surengtas Bendradarbiavimo komiteto posėdis, o 2017 m. rudenį turi
įvykti Bendradarbiavimo tarybos posėdis. 2017 m. sausio 2 ir 27 d. Baku įvyko pirmasis per
pastaruosius trejus metus ES ir Azerbaidžano energetikos, transporto ir aplinkos pakomitečio
posėdis.
Azerbaidžanas jau daugiau nei 20 metų yra įsitraukęs į užsitęsusį konfliktą su Armėnija dėl
Kalnų Karabacho regiono statuso, o įtampa pastaruoju metu pasiekė aukščiausią nuo 1994 m.
tašką per 2016 m. balandžio mėn. vykusį vadinamąjį keturių dienų karą.
A. Europos Parlamento pozicija
2015 m. rugsėjo 10 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė rimtą susirūpinimą dėl
toliau blogėjančios žmogaus teisių padėties Azerbaidžane ir paragino Azerbaidžano valdžios
institucijas nedelsiant nutraukti represijas prieš pilietinę visuomenę ir prieš žmogaus teisių
veiklą.
Todėl Azerbaidžano parlamentas (Milli Majlis) priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė Europos
Parlamento 2015 m. rugsėjo 10 d. rezoliucijos „šališkumą“, paragino Europos Parlamentą
laikytis konstruktyvios pozicijos dėl Azerbaidžano ir nurodė keletą griežtų atsakomųjų
priemonių, įskaitant Azerbaidžano parlamento pasitraukimą iš EURONEST parlamentinės
asamblėjos. Sprendimas būtų įsigaliojęs praėjus metams po jo oficialaus paskelbimo (t.
y. 2016 m. spalio 5 d.), tačiau po 2016 m. rugsėjo mėn. Baku surengto parlamentinio
bendradarbiavimo komiteto posėdžio Azerbaidžano parlamentas savo 2016 m. rugsėjo 30 d.
sprendimu pirmiau minėtą sprendimą atšaukė.
Azerbaidžano žmogaus teisių aktyvistė Leyla Yunus, drauge su savo vyru Arifu kalinta nuo
2014 m. liepos mėn. iki 2016 m. balandžio mėn., buvo išlaisvinta po to, kai Europos Parlamentas
aktyviai skatino tai atlikti ir užtikrino humanitarinę pagalbą ir sveikatos priežiūrą. Ji buvo
įtraukta į Parlamento 2014 m. Sacharovo premijos už minties laisvę finalistų sąrašą.
Po 2016 m. pradžioje įvykusių aukšto lygio susitikimų tarp ES ir Azerbaidžano atstovų,
parlamentinio bendradarbiavimo komitetas galėjo 2016 m. rugsėjo 19–21 d. surengti savo
pirmąjį po 2012 m. posėdį. 2017 m. gegužės 2–3 d. Briuselyje vyko 14-asis ES ir Azerbaidžano
parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdis, kurio baigiamajame bendrame pareiškime,
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be kita ko, pabrėžtos galimybės pradėjus derybas dėl naujo susitarimo užmegzti glaudesnius
ekonominių santykius, pabrėžta Pietinio dujų koridoriaus svarba, pažangos žmogaus teisių ir
laisvių bei demokratijos ir teisės viršenybės srityse svarba, taip pat poreikis kuo greičiau rasti
taikų ir ilgalaikį konflikto dėl Kalnų Karabacho sprendimą.
ES savo santykius su Azerbaidžanu pertvarkant pagal naują susitarimą, Užsienio
reikalų komitetas rengia iki 2017 m. pabaigos numatomą pateikti tarpinį pranešimą su
rekomendacijomis derybininkams dėl ES ir Azerbaidžano susitarimo.
B. Rinkimų stebėjimas
Azerbaidžanas kvietė Europos Parlamento narius dalyvauti rinkimų stebėjimo misijose, kurias
organizavo ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras. Visi tų misijų metu
vykę šalies rinkimai buvo laikomi neatitinkančiais tarptautinių reikalavimų, o atitinkamos
rekomendacijos dar neįgyvendintos. Dėl to, kad nebuvo pasiektas susitarimas su Azerbaidžano
valdžios institucijomis, ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras nestebėjo 2015
m. lapkričio 1 d. parlamento rinkimų.
Azerbaidžanas vis dėlto leido atsiųsti Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos (PACE)
rinkimų stebėjimo misiją, kuri buvo daug mažesnės apimties ir trukmės. Ši misija padarė
išvadą, kad gerokai padidėjęs rinkėjų aktyvumas bei balsavimo ir balsų skaičiavimo procedūrų
skaidrumas buvo dar vienas Azerbaidžano Respublikos žingsnis pirmyn, siekiant užtikrinti
laisvus, sąžiningus ir demokratiškus rinkimus, be to, nepaisant kai kurių pastebėtų atvejų, kai
į balsavimo urnas buvo pridedama suklastotų biuletenių, misija susidarė nuomonę, kad šių
rinkimų rezultatai išreiškė Azerbaidžano piliečių valią[1].
2016 m. liepos mėn. Prezidentas I. Aliyev paskelbė, kad 2016 m. rugsėjo mėn. bus rengiamas
referendumas dėl konstitucijos pakeitimo. Referendumas dėl 29 Azerbaidžano Respublikos
konstitucijos pakeitimų buvo surengtas 2016 m. rugsėjo 26 d. ir, remiantis Europos Tarybos
parlamentinės asamblėjos įvertinimo misija, vyko taikiai ir skaidriai balsuojant. Vis dėlto
daugelis stebėtojų jį įvertino kaip prezidento bandymą dar labiau sustiprinti savo įgaliojimus:
prailginti prezidento kadencija nuo penkerių iki septynerių metų, perduoti kai kuriuos
dabartinius ministro pirmininko įgaliojimus naujai sukurtai viceprezidento pareigybei, suteikti
prezidentui galimybę paleisti parlamentą ir panaikinti apatinę 35 metų amžiaus ribą, kurią turi
viršyti kandidatai į prezidentus. Nors Baku nesiekė gauti ekspertų patarimų, Europos Tarybos
parlamentinės asamblėjos biuras paprašė Venecijos komisijos nuomonės dėl planuojamų
pakeitimų. 2016 m. rugsėjo 20 d. pateiktoje preliminarioje nuomonėje išdėstoma daug abejonių,
ypač dėl referendumo paskelbimo proceso, prezidento įgaliojimų sustiprinimo ir parlamento
įgaliojimų susilpnėjimo. ES paskelbė pareiškimą, kuriame atkreipė dėmesį į nustatytus
referendumo paskelbimo proceso trūkumus ir paragino Baku, įgyvendinant konstitucijos
pakeitimus, už kuriuos balsavo dauguma azerbaidžaniečių, atsižvelgti į Venecijos komisijos
išvadas.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Rinkimų stebėjimo ataskaita dėl parlamento rinkimų Azerbaidžane stebėjimo, 2015 m. lapkričio 20 d., dok. Nr.
13923, p. 7 (pranešėjas: Jorde XUCLÀ, Ispanija, ALDE).
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