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TLIET ĠIRIEN TAS-SĦUBIJA TAL-
LVANT FIL-KAWKASU TAN-NOFSINHAR

Il-politika tal-UE dwar is-Sħubija tal-Lvant, li ġiet inawgurata fl-2009, tkopri sitt stati post-
Sovjetiċi: l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna. Is-
sħubija nħolqot biex tappoġġa l-isforzi ta' riforma politika, soċjali u ekonomika f'dawn il-
pajjiżi, bl-għan li jiżdiedu d-demokratizzazzjoni u l-governanza tajba, is-sigurtà tal-enerġija,
il-ħarsien tal-ambjent, u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Il-membri kollha minbarra l-
Belarussja jiffurmaw parti mill-Assemblea Parlamentari Euronest.

Il-Parlament Ewropew għandu Delegazzjoni għall-Kawkasu tan-Nofsinhar, li tissorvelja
l-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni għall-Armenja u l-Ażerbajġan u l-Kumitat
Parlamentari ta' Assoċjazzjoni mal-Georgia, u timmonitorja l-ħidma tar-Rappreżentant Speċjali
tal-UE għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia.

IL-GEORGIA

L-elezzjonijiet presidenzjali tal-Georgia fl-2013 u l-elezzjonijiet parlamentari tagħha fl-2016
raw ir-rebħa tal-"Koalizzjoni Ħolma Georgjana" u l-konferma tal-orjentament Ewro-Atlantiku
tal-pajjiż. Il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv, ibbażat fuq il-Ftehim
ta' Assoċjazzjoni tal-2014, daħal fis-seħħ f'Lulju 2016. Il-Georgia għamlet sforzi maġġuri
fir-rigward tal-allinjament tal-leġiżlazzjoni tagħha mal-istandards tal-UE, fosthom fil-każ tal-
liberalizzazzjoni tal-viża. Madankollu, l-ekonomija qed tħabbat wiċċha ma' problemi serji u
huma meħtieġa riformi interni.
Wara proċess twil, il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża ġiet adottata
fis-27 ta' Frar 2017 u ffirmata minn uffiċjali tal-UE u tal-Ġeorġja fl-1 ta' Marzu fi Brussell.
Ċittadini Georgjani b'passaport bijometriku li jivvjaġġaw lejn l-UE għal mhux aktar minn 90
jum għal finijiet ta' negozju, turiżmu jew ta' familja mhux se jibqgħu jeħtieġu viża.
Id-demokrazija Georġjana għadha qed tesperjenza polarizzazzjoni maġġuri tal-politika,
b'tensjonijiet persistenti bejn il-Koalizzjoni tal-Ħolma Georgjana u l-Moviment Nazzjonali
Magħqud li nħoloq mill-ex President Mikheil Saakashvili, fost akkużi rikorrenti ta' ġustizzja
selettiva u kampanji kontra l-korruzzjoni b'motivazzjoni politika. L-elezzjonijiet parlamentari ta'
Ottubru 2016 ġew ivvalutati bħala ġeneralment demokratiċi u ġusti, minkejja xi irregolaritajiet
proċedurali u allegazzjonijiet ta' intimidazzjoni. Il-Koalizzjoni tal-Ħolma Georgjana rebħet, u
kisbet il-"maġġoranza kostituzzjonali" (75 % tal-Membri Parlamentari) meħtieġa biex tgħaddi
emenda tal-kostituzzjoni.
Il-Georgja qegħda taħdem b'rata stabbli għar-riformi, b’emendi sostanzjali għall-Kostituzzjoni.
Sfortunatament, madankollu, il-polarizzazzjoni tal-politika Georgjana żvijat il-proċess ta'
riforma kostituzzjonali, u dan wassal għal ġlieda qawwija bejn il-partit fil-gvern, l-oppożizzjoni,
u l-organizzazzjonijiet ewlenin tas-soċjetà ċivili. Filwaqt li l-problemi ġew solvuti malajr bl-
adozzjoni ta' riformi permezz mill-deputati tal-koalizzazzjoni tal-Ħolma Georgjana weħidhom,
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l-immaġini pożittiva tal-Georgja, li ħadet snin biex tinbena, tista' tinqered minħabba l-proċess
ta' konsultazzjoni volatili u l-potenzjal li jkun impossibbli li jintlaħaq konsensus. Kwalunkwe
fiduċja li l-popolazzjoni jaf għad għandha fil-klassi politika, flimkien mal-leġittimità tal-
kostituzzjoni l-ġdida, jaf jintilfu wkoll. L-UE tappoġġa r-rwol ta' gwida u ta' moderatur tal-
Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa f'dan il-proċess ta' riforma, u tistenna li l-Gvern
tal-Georgia jibqa' inklużiv kemm jista' jkun filwaqt li jirrispetta r-rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill ta' Venezja.
L-elezzjonijiet lokali tal-21 ta' Ottubru 2017 se jiġu analizzati bħala test tal-popolarità kemm
tal-maġġoranza kif ukoll tal-oppożizzjoni.
L-UE qed tappoġġa riformi istituzzjonali biex jittejbu l-governanza u d-demokrazija. Is-suċċess
tagħhom jiddependi mil-livell ta' implimentazzjoni.
Filwaqt li qed iħabbtu wiċċhom mal-annessjoni kajman iżda kontinwa min-naħa tal-
Federazzjoni Russa tal-Ossezja tan-Nofsinhar u tal-Abkażja, il-poplu tal-Georgia qed ipoġġi t-
tama tiegħu fuq it-tqarrib lejn l-UE u n-NATO. Madankollu, il-ħtif misterjuż tal-ġurnalista Ażeri
Afgan Mukhtarli jservi biex ifakkar il-vulnerabbiltà tal-Georgia fil-konfront tal-ġirien tagħha.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
L-UE enfasizzat l-importanza li jiġi solvut paċifikament l-imblokk li hemm fir-reġjuni tal-
Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja, filwaqt li tiġi rispettata l-integrità territorjali tal-Georgia. Id-
djalogu strateġiku bejn l-UE u l-Georgia dwar kwistjonijiet relatati mal-kunflitt, li sar fi Brussell
fl-2015, huwa sinjal ta' fiduċja fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat, minkejja xi differenzi dwar
konklużjonijiet operattivi.
B. Il-kooperazzjoni interparlamentari
Il-ħames laqgħa tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni Parlamentari UE-Georgia saret fi Tbilisi fid-19
u l-20 ta' Settembru 2017. It-test bl-istqarrija u r-rakkomandazzjonijiet finali ġie adottat b’mod
unanimu fil-laqgħa, b’enfasi fuq l-iżviluppi pożittivi, bħalma huma r-riformi li wasslu għad-
deċiżjoni dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża, l-emendi għal-Liġi dwar il-Qrati Komuni, il-Liġi
dwar is-Servizz Ċivili u l-Liġi l-ġdida dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, kif ukoll
emendi għall-Kodiċi tal-Priġunerija. Barra minn hekk, it-test iffoka wkoll fuq il-ħtieġa li
tissaħħaħ l-indipendenza u l-effiċjenza tal-ġudikatura, biex tkompli tavvanza r-riforma tal-
amministrazzjoni tal-finanzi pubbliċi, u biex jiġu żviluppati u implimentati politiki dwar l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Id-dokument jenfasizza wkoll il-ħtieġa li tiġi żgurata d-
diversità u l-pluraliżmu tal-midja u proċess trasparenti u ġust għall-għażla tad-Difensur Pubbliku
(Ombudsman) li jmiss, u biex titwettaq investigazzjoni bir-reqqa u effettiva dwar il-ħtif tas-
Sur Afgan Mukhtarli. Finalment, it-test itenni l-appoġġ tal-PE fir-rigward tal-indipendenza,
is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Georgja, fi ħdan il-konfini tagħha rikonoxxuti f'livell
internazzjonali,
C. Osservazzjoni elettorali
Il-Georgia ospitat id-delegazzjonijiet tal-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-
Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa
(OSKE), inklużi Membri tal-Parlament Ewropew, bħala parti mill-monitoraġġ tal-OSKE tal-
elezzjonijiet parlamentari, presidenzjali u lokali tal-Georgia. L-elezzjonijiet parlamentari u
presidenzjali l-aktar reċenti fil-Georgia ġew iġġudikati li "b'mod ġenerali" kienu sodisfaċenti. Il-
Parlament Ewropew bagħat tim ta' osservazzjoni elettorali f'Tbilisi bħala parti mill-operazzjoni
usa' ta' osservazzjoni elettorali tal-ODIHR tal-OSKE stabbilita għall-elezzjonijiet parlamentari
tat-8 ta' Ottubru 2016. Minkejja ftit inċidenti identifikati minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili internazzjonali u nazzjonali, il-biċċa l-kbira tal-osservaturi rrapportaw kampanja paċifika
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u sforzi min-naħa tal-gvern biex jorganizza elezzjonijiet eżemplari. F'dak li jirrigwarda l-
elezzjonijiet lokali li ġejjin, (li għandhom jiġu osservati mill-OSKE ODIHR), id-dikjarazzjoni
finali tal-ħames PAC irrakkomandat li jiġu żgurati elezzjonijiet lokali kompetittivi, ġusti u
trasparenti fil-21 ta' Ottubru 2017.

L-ARMENJA

Ir-relazzjonijiet tal-Armenja mal-UE huma ambivalenti, iżda jaf wasal iż-żmien għal bidu ġdid.
Minn naħa, il-President Armen f'Settembru 2013 iddikjara li l-pajjiż kien se jaderixxi mal-
Unjoni Ekonomika Ewrasjatika (EAEU) mal-Belarussja, il-Każakistan u r-Russja. L-Armenja
iffirmat it-trattat ta' adeżjoni tagħha mal-EAEU fl-10 ta' Ottubru 2014, ftit qabel ma dik l-Unjoni
daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2015.
Min-naħa l-oħra, il-varar tan-negozjati f'Diċembru 2015 dwar ftehim ġdid bejn l-UE u l-
Armenja mmarka żvolta wara l-bidla totali pro-Moskovita f'Settembru 2013. Il-pragmatiżmu li
ntwera s'issa miż-żewġ naħat wassal għall-konklużjoni rapida, fit-28 ta' Frar 2017, ta' Ftehim
ta' Sħubija Komprensiv u Msaħħaħ (CEPA) ibbażat fuq il-valuri tal-UE iżda kompatibbli mal-
obbligi ġodda ta' Yerevan fil-konfront tal-Unjoni Ekonomika Ewrasjatika.
Is-sitwazzjoni politika li diġà kienet polarizzata saret saħansitra aktar tensa fl-2015 fil-kuntest
tar-riforma kostituzzjonali varata mill-gvern. Minkejja għadd ta' titjibiet tant mistennija fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, milqugħa tajjeb mill-Kummissjoni ta' Venezja
tal-Kunsill tal-Ewropa, id-dibattitu kien iddominat mill-proposta biex is-sistema presidenzjali
tinbidel f'waħda parlamentari. Wara li ġew implimentati l-ewwel bidliet, twettqet riforma tal-
kodiċi elettorali fl-2016 wara proċess inklużiv bl-involviment tal-oppożizzjoni u s-soċjetà
ċivili. L-Armenja ilha nvoluta f' "kunflitt imtawwal" mal-Ażerbajġan dwar l-istatus tar-reġjun
ta' Nagorno-Karabakh għal aktar minn 20 sena, u t-tensjonijiet laħqu l-ogħla punt tagħhom
mill-1994 waqt il-"gwerra ta' erbat ijiem" ta' April 2016. Ir-relazzjonijiet mat-Turkija huma
distanti.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
F'Diċembru 2012 ġie konkluż protokoll tal-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE
u l-Armenja dwar ftehim qafas li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali biex l-istituzzjonijiet Armeni
jipparteċipaw fil-programmi tal-UE. F'Diċembru 2015 inbdew negozjati dwar ftehim ta' qafas
ġdid bejn l-UE u l-Armenja, u li ġew konklużi fil-21 ta' Marzu 2017 bl-inizjalar tal-Ftehim ta'
Sħubija Komprensiv u Msaħħaħ. Huwa mistenni li dan jiġi ffirmat fis-summit tas-Sħubija tal-
Lvant f'Novembru 2017. F'dan il-kuntest tat-tiswir mill-ġdid tar-relazzjoni tal-UE mal-Armenja
fi ftehim ġdid, il-Kumitat AFET se jħejji rapport bi proċedura ta' kunsens qabel tmiem l-2017.
Għall-Parlament Ewropew, il-konsolidazzjoni tad-demokrazija fl-Armenja hija prijorità. F'April
2015, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar iċ-ċentinarju tal-ġenoċidju Armen.
B. Il-kooperazzjoni interparlamentari
Il-laqgħa interparlamentari l-aktar reċenti bejn l-UE u l-Armenja tal-Kumitat ta' Kooperazzjoni
Parlamentari saret f'Jannar 2017 fi Strasburgu u ntemmet bi stqarrija konġunta u
rakkomandazzjonijiet li jiffukaw b'mod partikolari fuq l-appoġġ tal-UE għall-proċess ta' riforma
fl-Armenja u fuq l-importanza tar-rwol li jista' jkollha s-soċjetà ċivili f'dan il-kuntest.
C. Osservazzjoni elettorali
L-Armenja ospitat Membri tal-Parlament Ewropew - bħala parti mill-missjonijiet ta'
osservazzjoni elettorali tal-ODIHR tal-OSKE - ħames darbiet, u reġgħet għamlet dan waqt l-
elezzjonijiet parlamentari f'dan il-pajjiż fl-2017. L-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet fl-Armenja

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


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 4

ttejbet gradwalment, għalkemm għad fadal xi problemi. Il-parti l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet
magħmula mill-ODIHR tal-OSKE wara l-missjoni ta' monitoraġġ tiegħu tal-2013 issa ġew
implimentati, kif indikat fl-aħħar rapport interim tal-ODIHR tal-OSKE qabel il-votazzjoni tat-2
ta' April.

L-AŻERBAJĠAN

In-negozjati fuq Ftehim ta' Assoċjazzjoni bdew fl-2010, u l-Ażerbajġan iffirma ftehim għall-
faċilitazzjoni tal-viża mal-UE f'Novembru 2013. Filwaqt li l-Ażerbajġan u l-UE reċentement
saħħew il-kooperazzjoni tagħhom fis-settur tal-enerġija, kooperazzjoni ekonomika ulterjuri bejn
iż-żewġ sħab ser tiddependi mill-progress li jagħmel l-Ażerbajġan fil-bini ta' istituzzjonijiet
demokratiċi u fis-sħubija tiegħu mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).
Dawn l-aħħar sentejn raw għadd ta' każijiet ta' nuqqas ta' qbil dwar il-ftehim aġġornat,
ripressjoni fuq is-soċjetà ċivili u kritika mill-UE. Madankollu, iż-żjarat f'Baku fl-2016 minn
uffiċjali għolja tal-UE u l-ħelsien ta' xi attivisti Ażerbajġani tad-drittijiet tal-bniedem ħolqu
opportunità għal impenn mill-ġdid gradwali. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta mandat għal
"ftehim komprensiv" bejn l-UE u l-Ażerbajġan, u n-negozjati bdew fis-7 ta' Frar 2017. It-test il-
ġdid se jibni fuq il-FSK eżistenti u jeħodlu postu, u se jwessa' l-ambitu tar-relazzjonijiet, b'kont
meħud tar-rieżamital-Politika Ewropea tal-Viċinat. Il-ftehim il-ġdid ser jindirizza mhux biss
kwistjonijiet politiċi, iżda wkoll kwistjonijiet relatati mal-kummerċ, l-enerġija u kwistjonijiet
speċifiċi oħra, inklużi l-kundizzjonijiet għall-istabbiliment possibbli ta' reġim mingħajr viża fil-
futur. Għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar il-politika estera u ta’ sigurtà komuni (PESK)
kif ukoll kwistjonijiet mhux relatati tal-PESK, inklużi dispożizzjonijiet robusti dwar id-
demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali. Fit-tmiem Mejju 2017 saret laqgħa
tal-kumitat ta’ kooperazzjoni f’Baku, u fil-ħarifa tal-2017 għandha ssir laqgħa tal-kumitat ta’
kooperazzjoni. Fit-2 u fis-27 ta' Jannar 2017, is-Sottokumitat UE-Ażerbajġan dwar l-Enerġija,
it-Trasport u l-Ambjent iltaqa' f'Baku (l-ewwel laqgħa ta' dan it-tip fi tliet snin).
L-Ażerbajġan ilu involut f'kunflitt imtawwal mal-Armenja dwar l-istatus tar-reġjun ta' Nagorno-
Karabakh għal aktar minn 20 sena, u t-tensjonijiet laħqu l-agħar punt tagħhom sa mill-1994
waqt il-"gwerra ta' erbat ijiem" ta' April 2016.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Fl-10 ta' Settembru 2015, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tesprimi t-tħassib serju
tiegħu dwar id-deterjorament kontinwu tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż u li
tappella lill-awtoritajiet Ażerbajġani biex itemmu immedjatament ir-ripressjoni tagħhom tas-
soċjetà ċivili u tal-ħidma fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.
Dan wassal lill-Parlament tal-Ażerbajġan (Milli Majlis) biex jgħaddi riżoluzzjoni li fiha
kkundanna n-natura "ippreġudikata" tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta'
Settembru 2015, stieden lill-PE jadotta pożizzjoni kostruttiva dwar l-Ażerbajġan u elenka
għadd ta' miżuri ta' ritaljazzjoni iebsa, inkluż l-irtirar tiegħu mill-Assemblea Parlamentari
Euronest. Id-deċiżjoni kellha tidħol fis-seħħ sena wara n-notifika formali tagħha, jiġifieri
fil-5 ta' Ottubru 2016, iżda wara laqgħa tal-kumitat parlamentari ta' kooperazzjoni li saret f'Baku
f'Settembru 2016, din ġiet revokata b'deċiżjoni tal-Milli Majlis fit-30 ta' Settembru.
Leyla Yunus, attivista Ażerbajġana tad-drittijiet tal-bniedem li kienet ilha qed tinżamm il-ħabs,
flimkien ma' żewġha Arif, minn Lulju 2014 sa April 2016 u li nħelset wara lobbying intensiv u
appoġġ umanitarju/tas-saħħa mill-Parlament Ewropew, kienet waħda mill-finalisti għall-Premju
Sakharov tal-Parlament għal-Libertà tal-Ħsieb fl-2014.
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Wara kuntatti ta' livell għoli bejn l-UE u l-Ażerbajġan kmieni fl-2016, il-kumitat parlamentari
ta' kooperazzjoni seta' jagħmel l-ewwel laqgħa tiegħu mis-sena 2012 bejn id-19 u
l-21 ta' Settembru 2016. L-14-il laqgħa bejn l-UE u l-Ażerbajġan saret fi Brussell fit-2 u t-3 ta’
Mejju 2017 u ġiet konkluża b’dikjarazzjoni konġunta li enfasizzat b’mod partikolari l-potenzjal
għal relazzjonijiet ekonomiċi eqreb permezz tan-negozjati dwar ftehim ġdid, l-importanza tal-
Kuritur tal-Gass tan-Nofsinhar, l-importanza ta’ progress fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem u
l-libertajiet, kif ukoll id-demokrazija u l-istat tad-dritt, u l-ħtieġa li tinstab soluzzjoni paċifika u
dejjiema għall-kunflitt ta' NK mill-aktar fis possibbli.
F'dan il-kuntest ta' tiswir mill-ġdid tar-relazzjoni bejn l-UE u l-Ażerbajġan fi ftehim ġdid, il-
Kumitat AFET qed iħejji rapport interim b'rakkomandazzjonijiet għan-negozjaturi tal-Ftehim
bejn l-UE u l-Ażerbajġan, biex jinħareġ qabel tmiem l-2017.
B. Osservazzjoni elettorali
L-Ażerbajġan ospita lill-Parlament Ewropew bħala parti mill-missjonijiet elettorali tal-ODIHR
tal-OSKE. L-elezzjonijiet kollha tal-pajjiż għall-perjodu ta' dawk il-missjoni kienu meqjusa
li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti internazzjonali, u r-rakkomandazzjonijiet għadhom iridu jiġu
implimentati. Minħabba n-nuqqas ta' ftehim mal-awtoritajiet tal-Ażerbajġan, l-ODIHR tal-
OSKE ma osservax l-elezzjonijiet parlamentari tal-1 ta' Novembru 2015.
L-Ażerbajġan, madankollu, ippermetta l-użu ta' Missjoni ta' Osservazzjoni Elettorali mill-
Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (PACE), li kienet ferm aktar limitata fl-ambitu
u fit-tul. Il-missjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa ikkonkludiet li "ż-żieda
sinifikanti fil-parteċipazzjoni tal-votanti u t-trasparenza tal-proċeduri tal-votazzjoni u tal-għadd
tal-voti jirrappreżentaw [irrappreżentaw] pass ieħor 'il quddiem meħud mir-Repubblika tal-
Ażerbajġan lejn elezzjonijiet ħielsa, ġusti u demokratiċi" u li, minkejja li osservat "livell minuri
ta' tfigħ ta' voti żejda", kienet tal-fehma li r-riżultat ta' din il-votazzjoni esprima r-rieda tal-poplu
tal-Ażerbajġan[1].
F'Lulju 2016, il-President Aliyev sejjaħ referendum għal Settembru 2016 bil-għan li tinbidel il-
kostituzzjoni. Ir-referendum dwar 29 emenda lill-kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Ażerbajġan
sar fis-26 ta' Settembru 2016 f'kuntest ta' votazzjoni paċifika u "trasparenti", skont missjoni
ta' valutazzjoni tal-APKE. Madankollu dan jitqies minn ħafna osservaturi bħala tentattiv mill-
President biex ikompli jsaħħaħ is-setgħat tiegħu billi: jżid it-tul tal-mandat ta' President minn
ħames snin għal seba' snin, jittrasferixxi xi wħud mis-setgħat attwali tal-Prim Ministru għal
kariga li għadha kif inħolqot ta' Viċi President, jippermetti lill-President ixolji l-Parlament
u jabolixxi l-limitu tal-età minima ta' 35 sena meħtieġa biex persuna toħroġ kandidata
għall-Presidenza. Għalkemm Baku ma fittixx il-parir tal-esperti, il-Bureau tal-Assemblea
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa talab lill-Kummissjoni ta' Venezja l-opinjoni tagħha dwar
il-bidliet ippjanati. L-opinjoni preliminari, maħruġa fl-20 ta' Settembru 2016, qajmet għadd
ta' preokkupazzjonijiet, b'mod partikolari dwar il-proċess li wassal għar-referendum u dwar it-
tisħiħ tas-setgħat tal-President u d-dgħajfien tal-Parlament. L-UE ħarġet stqarrija fejn innotat
in-nuqqasijiet identifikati fil-proċess li wassal għar-referendum u stiednet lil Baku jqis is-sejbiet
tal-Kummissjoni ta' Venezja filwaqt li jimplimenta l-emendi kostituzzjonali li għalihom kienet
ivvotat maġġoranza tal-Ażerbajġani.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Rapport ta' osservazzjoni elettorali dwar l-osservazzjoni tal-elezzjonijiet parlamentari fl-Ażerbajġan,
l-20 ta' Novembru 2015, dok. 13923, p. 7 (Rapporteur: is-Sur Jorde XUCLÀ, Spanja, ALDE).
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