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TRĪS AUSTRUMU PARTNERĪBAS VALSTIS
NO DIENVIDKAUKĀZA REĢIONA

ES Austrumu partnerības politikā, kas tika uzsākta 2009. gadā, ir iesaistītas sešas bijušās
Padomju Savienības valstis – Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova
un Ukraina. Tā tika uzsākta, lai atbalstītu politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas
šajās valstīs un šādi veicinātu demokratizāciju un labu pārvaldību, energodrošību, vides
aizsardzību, kā arī ekonomisko un sociālo attīstību. Visas partnerības dalībvalstis, izņemot
Baltkrieviju, ir Euronest parlamentārās asamblejas dalībnieces.

Eiropas Parlamentā darbojas Dienvidkaukāza delegācija, kas pārrauga parlamentārās sadarbības
komitejas (PSK) ar Armēniju un Azerbaidžānu un parlamentārās asociācijas komiteju (PAK)
ar Gruziju un novēro darbu, ko veic ES īpašais pārstāvis Dienvidkaukāzā un Gruzijas krīzes
jautājumos.

GRUZIJA

2013. gada prezidenta vēlēšanās un 2016. gada parlamenta vēlēšanās uzvaru guva jaunā koalīcija
“Gruzijas sapnis”, nostiprinot valsts eiroatlantisko virzību. Uz asociācijas nolīgumu pamatotais
padziļinātais un visaptverošais brīvās tirdzniecības nolīgums (DCFTA) stājās spēkā 2016. gada
jūlijā. Gruzija ir ļoti centusies saskaņot savus tiesību aktus ar ES standartiem, tostarp attiecībā
uz vīzu režīma liberalizāciju. Tomēr valsts ekonomika ir nonākusi nopietnās grūtībās, un ir
nepieciešamas iekšējās reformas.
Pēc ilgstoša procesa šā gada 27. februārī tika pieņemts Komisijas priekšlikums par vīzu
režīma liberalizāciju, kuru ES un Gruzijas amatpersonas parakstīja 1. martā Briselē. Gruzijas
pilsoņiem, kuriem ir biometriskā pase un kuri ceļo uz ES uzņēmējdarbības, tūrisma vai ģimenes
apciemošanas nolūkā ar uzturēšanās ilgumu, kas nepārsniedz 90 dienas, vairs nebūs vajadzīga
vīza.
Demokrātiju Gruzijā joprojām ietekmē ievērojamā polarizācija politikā, proti, joprojām pastāv
saspīlētas attiecības starp valdošo koalīciju un bijušā prezidenta Mikheil Saakashvili dibināto
Apvienoto nacionālo kustību, un tiek paustas regulāras sūdzības par selektīvu tiesiskumu
un politiski motivētām korupcijas apkarošanas kampaņām. 2016. gada oktobrī notikušās
parlamenta vēlēšanas tika novērtētas kā kopumā demokrātiskas un taisnīgas, neraugoties uz
dažiem procesuāliem pārkāpumiem un apgalvojumiem par iebiedēšanu. Vēlēšanās uzvarēja
koalīcija “Gruzijas sapnis”, iegūstot t. s. konstitucionālo vairākumu (75 % deputātu vietu), jeb
vairākumu, kas nepieciešams, lai pieņemtu grozījumus konstitūcijā.
Gruzija pastāvīgi īsteno reformas, ieviešot vērienīgas izmaiņas konstitūcijā. Tomēr konstitūcijas
reformu procesu diemžēl ir skārusi Gruzijas politikas polarizācijas ietekme, un tas ir
pārvērties par valdošās partijas, opozīcijas un nozīmīgāko pilsoniskās sabiedrības organizāciju
savstarpēju cīniņu. Kaut gan problēmas izdevās ātri novērst, koalīcijas “Gruzijas sapnis”
deputātiem pieņemot reformas vieniem pašiem, trauksmainais apspriežu process un iespējamais
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neatgriezeniskais strupceļš vienprātības panākšanā varētu sagraut pozitīvo priekšstatu par
Gruziju, kura veidošana ir prasījusi gadiem ilgu laiku. Tas var sagraut arī iedzīvotāju nelielās
uzticības paliekas politiķu aprindām, kā arī jaunās konstitūcijas leģitimitāti. ES atbalsta Eiropas
Padomes Venēcijas komisijas vadošo un regulējošo lomu šajā reformu procesā, un cer, ka
Gruzijas valdība arī turpmāk būs pēc iespējas iekļaujoša, vienlaikus ievērojot Venēcijas
komisijas ieteikumus.
2017. gada 21. oktobrī paredzētās pašvaldību vēlēšanas būs gan varas partiju, gan opozīcijas
popularitātes pārbaude.
ES atbalsta institucionālās reformas, kuru nolūks ir uzlabot pārvaldību un demokrātiju. To
panākumi ir atkarīgi no to īstenošanas pakāpes.
Saskaroties ar Krievijas Federācijas lēno, bet nemitīgo Dienvidosetijas un Abhāzijas aneksiju,
Gruzija cer uz attiecību ar ES un NATO tuvināšanu. Tomēr Azerbaidžānas žurnālista Afgan
Mukhtarli nolaupīšana mīklainos apstākļos ir zīmīgs atgādinājums par Gruzijas neaizsargātību
kaimiņvalstu priekšā.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
ES ir uzsvērusi, ka ir svarīgi mierīgā ceļā atrisināt Dienvidosetijas un Abhāzijas jautājumu,
vienlaikus ievērojot Gruzijas teritoriālo integritāti. 2015. gadā Briselē notikušais ES un
Gruzijas stratēģiskais dialogs par jautājumiem, kas saistīti ar konfliktiem, liecina, ka abu pušu
savstarpējās attiecības ir pamatotas uz uzticēšanos, neraugoties uz viedokļu atšķirību par dažiem
rīcībsecinājumiem.
B. Parlamentu sadarbība
ES un Gruzijas Parlamentārās asociācijas komitejas piektā sanāksme notika Tbilisi 2017. gada
19. un 20. septembrī. Sanāksmē vienbalsīgi pieņēma galīgo paziņojumu un ieteikumus, kur
uzsvēra pozitīvās norises, piemēram, reformas, kuru rezultātā tika pieņemts lēmums par
vīzu režīma liberalizāciju, grozījumus likumā par vispārējām tiesām, Civildienesta likumā,
jauno Kodeksu par ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī grozījumus Ieslodzījuma kodeksā.
Šis dokuments pievērsās arī vajadzībai uzlabot tiesu iestāžu neatkarību un efektivitāti,
turpināt iesākto publisko finanšu pārvaldības reformu un izstrādāt un īstenot dzimumu
līdztiesības politikas virzienus. Dokumentā arī uzsvērta vajadzība nodrošināt plašsaziņas
līdzekļu daudzveidību un plurālismu un pārredzamu un taisnīgu nākamā tiesībsarga (ombuda)
atlases procesu, kā arī veikt efektīvu un rūpīgu Afgan Mukhtarli nolaupīšanas izmeklēšanu.
Visbeidzot, teksts atkārtoti apliecināja ES atbalstu Gruzijas neatkarībai, suverenitātei un
teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās.
C. Vēlēšanu novērošana
Gruzija ir uzņēmusi Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Demokrātisku iestāžu un
cilvēktiesību biroja (EDSO ODIHR) delegācijas, tostarp Eiropas Parlamenta deputātus, EDSO
veiktajās parlamenta, prezidenta un pašvaldību vēlēšanu novērošanas misijās. Gruzijas pēdējās
parlamenta un prezidenta vēlēšanas kopumā tika novērtētas apmierinoši. Eiropas Parlaments
nosūtīja vēlēšanu novērošanas grupu uz Tbilisi plašākas 2016. gada 8. oktobra parlamenta
vēlēšanām izveidotas EDSO ODIHR vēlēšanu novērošanas operācijas ietvaros. Kaut gan
starptautiskās un valsts līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas konstatēja dažus incidentus,
lielākā daļa novērotāju ziņoja, ka vēlēšanu kampaņa noritēja mierīgi un ka valdība centās
sarīkot priekšzīmīgas vēlēšanas. Attiecībā uz gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām (kuru norisi
novēros EDSO ODIHR), Parlamentārās asociācijas 5. sanāksmes galīgajā paziņojumā tika
ieteikts nodrošināt uz konkurenci balstītu, godīgu un pārredzamu pašvaldību vēlēšanu norisi
2017. gada 21. oktobrī.
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ARMĒNIJA

Armēnijas un ES attiecībām ir divi aspekti, tomēr iespējams, ka ir pienācis laiks tām pāriet jaunā
kvalitātē.
No vienas puses, Armēnijas prezidents 2013. gada septembrī paziņoja, ka valsts pievienosies
Eirāzijas Ekonomikas savienībai (EAEU), kuras dalībvalstis ir Baltkrievija, Kazahstāna un
Krievija. Armēnija parakstīja pievienošanās līgumu ar EAEU 2014. gada 10. oktobrī īsi pirms
minētās savienības oficiālās dibināšanas 2015. gada 1. janvārī.
No otras puses, pēc krasās politiskā kursa maiņas uz promaskavisku nostāju 2013. gadā, sarunu
sākšana 2015. gada decembrī par jaunu ES un Armēnijas nolīgumu bija ievērojams politiskās
virzības pavērsiens. Abas puses turpināja īstenot tikpat pragmatisku pieeju, kā rezultātā ātri tika
noslēgts uz ES vērtībām balstīts visaptverošas un pastiprinātas partnerības nolīgums (CEPA),
kas tomēr ir saderīgs arī ar EAEU paredzētajām jaunajām Erevānas saistībām.
2015. gadā, valdībai uzsākot konstitūcijas reformu, valstī vēl vairāk saasinājās jau tā ievērojamā
politiskā polarizācija. Neraugoties uz vairākiem ilgi gaidītiem un Eiropas Padomes Venēcijas
komisijas atzinīgi novērtētajiem uzlabojumiem cilvēktiesību un tiesiskuma jomā, dominējošais
jautājums diskusijās bija ierosinātā pāreja no prezidentālas uz parlamentāru pārvaldības iekārtu.
Pēc pirmo pārmaiņu veikšanas 2016. gadā iekļaujošā procesā, kurā piedalījās opozīcijas un
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, tika īstenota vēlēšanu likuma reforma. Armēnija vairāk nekā
20 gadus ir iesaistīta ieilgušā konfliktā ar tās kaimiņvalsti Azerbaidžānu par Kalnu Karabahas
statusu, un 2016. gada aprīļa “četru dienu kara” laikā spriedze sasniedza augstāko līmeni kopš
1994. gada. Tai ir vēsas attiecības ar Turciju.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
2012. gada decembrī tika noslēgts ES un Armēnijas Parlamentārās asociācijas komitejas
protokols par pamatnolīgumu, ar ko izveido vispārējos principus Armēnijas iestāžu dalībai
ES programmās. 2015. gada decembrī tika sāktas sarunas par jaunu ES un Armēnijas
pamatnolīgumu, kas tika noslēgtas 2017. gada 21. martā, parafējot visaptverošu ekonomisko
partnerattiecību nolīgumu (CEPA). Paredzams, ka to parakstīs 2017. gada novembrī Austrumu
partnerības samitā. Sakarā ar to, ka ES pārveido savas attiecības ar Armēniju, slēdzot jaunu
nolīgumu, AFET komiteja līdz 2017. gada beigām sagatavos piekrišanas procedūras ziņojumu.
Eiropas Parlamenta prioritāte ir demokrātijas nostiprināšanās Armēnijā. 2015. gada aprīlī
Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārtu.
B. Parlamentu sadarbība
Pēdējā starpparlamentārā sanāksme – EP un Armēnijas parlamentārās sadarbības komitejas
16. sanāksme – notika 2016. gada janvārī Strasbūrā un noslēdzās ar kopīgu paziņojumu
un ieteikumiem, kuros īpaša uzmanība bija pievērsta ES atbalstam reformu procesam un
pilsoniskās sabiedrības iespējamai lomai tajā.
C. Vēlēšanu novērošana
Armēnija ir piecreiz uzņēmusi Eiropas Parlamenta deputātus, kad Parlaments bija pievienojies
EDSO ODIHR vēlēšanu novērošanas misijām, un uzņēma šādu misiju arī 2017. gada prezidenta
vēlēšanu laikā. Vēlēšanu organizācija Armēnijā ir pakāpeniski uzlabojusies, tomēr vēl joprojām
tiek konstatētas problēmas. Kā norādīts EDSO ODIHR pēdējā starpposma ziņojumā, kuru birojs
publicēja pirms 2. aprīlī notikušajām vēlēšanām, lielākā daļa ieteikumu, ko EDSO ODIHR
sniedza pēc 2013. gadā veiktās pārraudzības misijas, ir īstenoti.

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

Sarunas par asociācijas nolīguma noslēgšanu tika uzsāktas 2010. gadā, un 2013. gada novembrī
Azerbaidžāna parakstīja nolīgumu ar ES par vīzu režīma atvieglošanu. Kaut gan Azerbaidžāna
un ES nesen ir pastiprinājušas sadarbību enerģētikas nozarē, turpmāka abu partneru ekonomiskā
sadarbība būs atkarīga no Azerbaidžānas panāktā progresa demokrātisku institūciju izveidē un
valsts pievienošanās Pasaules Tirdzniecības organizācijai.
Pēdējos divos gados ir piedzīvotas gan domstarpības par nolīguma uzlabošanu, gan represijas
pret pilsonisko sabiedrību un tām sekojošā ES kritika. Tomēr pēc ES augsta līmeņa amatpersonu
vizītēm Baku 2016. gadā un dažu Azerbaidžānas cilvēktiesību aktīvistu atbrīvošanas ir
radušās iespējas pakāpeniski atjaunot attiecības. Eiropas Savienības Padome pieņēma mandāta
nosacījumus “visaptveroša nolīguma” noslēgšanai starp ES un Azerbaidžānu, un 2017. gada
7. februārī tika sāktas sarunas. Jaunais nolīgums vienlaikus balstīsies uz esošo PSN un to
aizstās, un paplašinās abu pušu attiecību tvērumu, ņemot vērā Eiropas kaimiņattiecību politikas
pārskatīšanu. Jaunajā nolīgumā tiks skarti ne tikai politiski jautājumi, bet arī tirdzniecība,
enerģētika un citi konkrēti jautājumi, tostarp nosacījumi iespējamai bezvīzu režīma izveidei
nākotnē. Tajā būtu jāietver noteikumi par tādiem jautājumiem, kas ietilpst KĀDP, un tādiem,
kas tajā neietilpst, tostarp stingri noteikumi par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām.
2017. gada maija beigās Baku notika sadarbības komitejas sanāksme, un 2017. gada rudenī
tiks rīkota sadarbības padome. 2017. gada 2. un 27. janvārī Baku notika ES un Azerbaidžānas
Enerģētikas, transporta un vides apakškomitejas sanāksme (pirmā šāda sanāksme trīs gadu
laikā).
Azerbaidžāna vairāk nekā 20 gadus ir iesaistīta ieilgušā konfliktā ar tās kaimiņvalsti Armēniju
par Kalnu Karabahas statusu, un 2016. gada aprīļa “četru dienu kara” laikā spriedze sasniedza
augstāko līmeni kopš 1994. gada.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
2015. gada 10. septembrī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā pauda nopietnas bažas
par to, ka valstī arvien vairāk pasliktinās cilvēktiesību stāvoklis, un kurā Azerbaidžānas iestādes
aicināja nekavējoties izbeigt represijas pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvību.
Azerbaidžānas parlaments (Milli medžliss) šajā sakarā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja
Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. septembra rezolūcijas “subjektivitāti”, aicināja Eiropas
Parlamentu pret Azerbaidžānu pieņemt konstruktīvu nostāju un norādīja, ka tiks veikti vairāki
stingri pretpasākumi, tostarp atsaukta Azerbaidžānas dalība Euronest parlamentārajā asamblejā.
Šis lēmums būtu stājies spēkā vienu gadu pēc tā izziņošanas, t. i., 2016. gada 5. oktobrī, bet pēc
PSK sanāksmes Baku 2016. gada septembrī Milli medžliss 30. septembrī nolēma to atcelt.
Azerbaidžānas cilvēktiesību aktīviste Leyla Yunus, kura kopā ar savu vīru Arif bija ieslodzījumā
no 2014. gada jūlija līdz 2016. gada aprīlim, un pēc aktīvas Eiropas Parlamenta iesaistīšanās
humānu apsvērumu un veselības stāvokļa dēļ tika atbrīvota, bija Eiropas Parlamenta Saharova
balvas par domas brīvību fināliste 2014. gadā.
Pēc 2016. gada sākumā notikušajām augsta līmeņa ES un Azerbaidžānas sarunām parlamentārās
sadarbības komiteja (PSK) 2016. gada 19.–21. septembrī sarīkoja savu pirmo sanāksmi kopš
2012. gada. ES un Azerbaidžānas PSK 14. sanāksme notika Briselē 2017. gada 2. un 3. maijā,
un to noslēdza ar kopīgu deklarāciju, kurā jo īpaši uzsvēra potenciālu ciešāku ekonomisko
attiecību veidošanai, kas tiks uzsākta ar sarunām par jauno nolīgumu, Dienvidu gāzes koridora
nozīmīgumu, to, cik svarīgi ir panākt progresu cilvēktiesību, brīvību, demokrātijas un tiesiskuma
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jomā, kā arī nepieciešamību pēc iespējas drīzāk rast miermīlīgu un ilgstošu risinājumu Kalnu
Karabahas konfliktam.
Sakarā ar to, ka ES pārveido savas attiecības ar Azerbaidžānu, slēdzot jaunu nolīgumu, AFET
komiteja līdz 2017. gada beigām sagatavos starpposma ziņojumu ar ieteikumiem sarunu par ES
un Azerbaidžānas nolīgumu risinātājiem.
B. Vēlēšanu novērošana
Azerbaidžāna ir uzņēmusi Eiropas Parlamenta deputātus, kas piedalījās EDSO Demokrātisko
institūciju un cilvēktiesību biroja vēlēšanu novērošanas misijās. Visas valstī notikušās
vēlēšanas, kurās novērošanu veica minētās misijas, ir atzītas par neatbilstīgām starptautiskajiem
standartiem, un par tām izteiktie ieteikumi joprojām nav īstenoti. Azerbaidžānas iestāžu
noraidošās attieksmes dēļ EDSO ODIHR neveica 2015. gada 1. novembrī notikušo parlamenta
vēlēšanu novērošanu.
Azerbaidžāna atļāva valstī norīkot Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (PACE) vēlēšanu
novērošanas misiju, kuras pilnvaras gan bija ievērojami mazākas un darbības laiks – īsāks.
PACE misija secināja, ka “ievērojamais vēlētāju aktivitātes pieaugums un balsošanas un balsu
skaitīšanas procedūru pārredzamība parād(īj)a, ka Azerbaidžānas Republika ir spērusi vēl vienu
soli ceļā uz brīvām, godīgām un demokrātiskām vēlēšanām” un, neraugoties uz konstatēto
“biļetenu viltošanu nelielos apmēros”, uzskatīja, ka balsojuma rezultāts pauda Azerbaidžānas
tautas gribu[1].
2016. gada jūlijā prezidents I. Aliyev paziņoja, ka 2016. gada septembrī tiks rīkots referendums
par konstitūcijas grozīšanu. PACE novērtējuma misija atzina, ka 2016. gada 26. septembrī
notikušais referendums par 29 grozījumiem Azerbaidžānas Republikas konstitūcijā ir noritējis
mierīgi un balsošana tajā bijusi “pārredzama”. Tomēr daudzi novērotāji uzskata, ka prezidents ar
to cenšas nostiprināt savu varu. Tajā paredzēts pagarināt prezidenta pilnvaru termiņu no pieciem
līdz septiņiem gadiem, izveidot jaunu viceprezidenta amatu un nodot viceprezidentam daļu
no līdzšinējām premjerministra pilnvarām, piešķirt prezidentam pilnvaras atlaist parlamentu
un atcelt prezidenta amata kandidātu minimālā vecuma ierobežojumu (35 gadi). Kaut gan
Azerbaidžāna nelūdza sniegt ekspertu konsultāciju, PACE prezidijs lūdza Venēcijas komisiju
sniegt atzinumu par plānotajām izmaiņām. 2016. gada 20. septembrī sniegtajā provizoriskajā
atzinumā bija paustas bažas par vairākiem aspektiem, jo īpaši par procesu, kurā referendums
tika sagatavots, un par prezidenta pilnvaru nostiprināšanu, vienlaikus novājinot parlamentu.
ES pieņēma paziņojumu, kurā norādīja uz procesā, kurā referendums tika sagatavots,
konstatētajiem trūkumiem un aicināja Azerbaidžānu ņemt vērā Venēcijas komisijas atzinumus,
kad tā īstenos konstitūcijas grozījumus, par kuriem nobalsoja vairākums Azerbaidžānas
balsstiesīgo iedzīvotāju.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Vēlēšanu novērošanas ziņojums par Azerbaidžānas parlamenta vēlēšanu novērošanu, 2015. gada 20. novembris,
dok. Nr. 13923, 7. lpp. (referents: Jorde XUCLÀ, Spānija, ALDE).
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