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DRIE BUURLANDEN IN DE ZUIDELIJKE KAUKASUS DIE
DEEL UITMAKEN VAN HET OOSTELIJK PARTNERSCHAP

Het in 2009 gelanceerde „Oostelijk Partnerschap” van de EU omvat zes staten uit de
voormalige Sovjet-Unie: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne.
Het werd opgericht om de politieke, sociale en economische hervormingsinspanningen in
deze landen te ondersteunen, teneinde democratisering en goed bestuur, energiezekerheid,
milieubescherming, en economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Op Belarus na
maken al deze landen deel uit van de Parlementaire Vergadering Euronest.

Het Europees Parlement heeft een delegatie voor de zuidelijke Kaukasus, die toezicht houdt op
de parlementaire samenwerkingscommissies voor Armenië en Azerbeidzjan en de parlementaire
associatiecommissie met Georgië, en die de werkzaamheden van de speciale vertegenwoordiger
van de EU voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië controleert.

GEORGIË

Bij de presidentsverkiezingen van 2013 en de parlementsverkiezingen van 2016 won de coalitie
„Georgische Droom” (GD) en werd de Euro-Atlantische oriëntatie van het land bevestigd.
De diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA), op basis van de associatieovereenkomst
van 2014, is in juli 2016 in werking getreden. Georgië heeft hard gewerkt om zijn wetgeving
in lijn te brengen met EU-normen, onder meer met betrekking tot visumliberalisering. De
economie wordt echter met ernstige problemen geconfronteerd en er zijn interne hervormingen
nodig.
Na een lange procedure werd het voorstel van de Commissie voor visumliberalisering op
27 februari 2017 goedgekeurd en op 1 maart 2017 door functionarissen van de EU en Georgië in
Brussel ondertekend. Georgische burgers met een biometrisch paspoort die voor een periode van
maximaal 90 dagen naar de EU reizen voor zakelijke, toeristische of familiedoeleinden zullen
niet langer een visum nodig hebben.
De democratie in Georgië heeft echter nog steeds te lijden onder de aanzienlijke polarisatie
van de politiek, met aanhoudende spanningen tussen de GD-coalitie en de Verenigde Nationale
Beweging, die is opgericht door de voormalige president Micheil Saakasjvili, te midden
van aanhoudende beschuldigingen van selectieve rechtspleging en politiek gemotiveerde
corruptiebestrijdingscampagnes. De parlementsverkiezingen van oktober 2016 werden
beoordeeld als in het algemeen democratisch en eerlijk, ondanks enkele onregelmatigheden
in de procedures en beschuldigingen van intimidatie. De GD won en behaalde de vereiste
„constitutionele meerderheid” (75 % van de parlementsleden) voor een grondwetswijziging.
Georgië voert gestaag hervormingen door, die ingrijpende wijzigingen aan de grondwet
omvatten. Helaas heeft de polarisatie van de politiek in Georgië het constitutionele
hervormingsproces echter negatief beïnvloed en heeft zij geleid tot een zware strijd tussen
de regeringspartij, de oppositie en de belangrijkste maatschappelijke organisaties. Terwijl de
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problemen snel zouden kunnen worden opgelost met hervormingen door parlementsleden van
de GD alleen, kunnen het onstabiele overleg en de eventuele onmogelijkheid om een consensus
te bereiken het positieve imago van Georgië, waarvan de groei jaren heeft gekost, een zware
slag toebrengen. Als de bevolking nog enig vertrouwen heeft in de politieke klasse, kan dit ook
ernstig worden geschaad, net als de legitimiteit van de nieuwe grondwet. De EU ondersteunt
de begeleidende en modererende rol van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa
tijdens dit hervormingsproces en verwacht dat de regering van Georgië zo inclusief mogelijk
blijft en de aanbevelingen van de Commissie van Venetië in acht neemt.
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 oktober 2017 zullen grondig worden onderzocht als
graadmeter voor de populariteit van zowel meerderheid als oppositie.
De EU ondersteunt institutionele hervormingen ter verbetering van het bestuur en de democratie.
Het succes van die hervormingen hangt af van de mate van uitvoering.
Geconfronteerd met de trage, maar gestage annexatie van Zuid-Ossetië en Abchazië door de
Russische Federatie hebben de Georgiërs hun hoop gevestigd op toenadering tot de EU en de
NAVO. De mysterieuze ontvoering van de Azerbeidzjaanse journalist Afgan Mukhtarli is echter
een dreigend teken van de kwetsbaarheid van Georgië voor zijn buurlanden.
A. Standpunt van het Europees Parlement
De EU heeft gewezen op het belang van een vreedzame oplossing voor de impasses in Zuid-
Ossetië en Abchazië, waarbij de territoriale integriteit van Georgië in acht wordt genomen.
De in 2015 in Brussel gehouden strategische dialoog tussen de EU en Georgië over kwesties
die verband houden met de conflicten geeft aan dat beide zijden vertrouwen hebben in de
betrekkingen, ondanks enkele meningsverschillen over operationele conclusies.
B. Samenwerking tussen parlementen
De vijfde bijeenkomst van de parlementaire associatiecommissie EU-Georgië vond op 19 en
20 september 2017 plaats in Tbilisi. Tijdens de bijeenkomst werden een slotverklaring en
een tekst met aanbevelingen unaniem goedgekeurd, die wezen op positieve ontwikkelingen,
zoals de hervormingen die leidden tot het besluit over visumliberalisering, de wijzigingen van
de wet op de gewone rechtbanken, de wet inzake de overheidsdienst en nieuwe regels voor
milieueffectbeoordeling, evenals wijzigingen van de detentiewet. Bovendien werd in de tekst de
nadruk gelegd op de noodzaak van een meer onafhankelijke en doeltreffende rechterlijke macht,
op de verdere hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën en op de ontwikkeling
en de uitvoering van het beleid voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. In het document
wordt ook benadrukt dat diversiteit en pluralisme in de media moeten worden gewaarborgd, dat
een transparante en eerlijke procedure nodig is voor de selectie van de volgende ombudsman,
en dat een doeltreffend en grondig onderzoek moet worden gevoerd naar de ontvoering van
de heer Afgan Mukhtarli. Ten slotte wordt in de tekst de steun bevestigd van het EP voor
de onafhankelijkheid, de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Georgië binnen zijn
internationaal erkende grenzen.
C. Verkiezingswaarneming
Georgië heeft delegaties van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE/ODIHR), waarvan leden
van het Europees Parlement deel uitmaakten, ontvangen in het kader van het OVSE-toezicht
op zijn parlements-, presidents- en gemeenteraadsverkiezingen. De recentste parlements- en
presidentsverkiezingen in Georgië werden over het algemeen als bevredigend beoordeeld.
Het Europees Parlement heeft een verkiezingswaarnemingsteam naar Tbilisi gezonden als
onderdeel van de bredere OSVE/ODIHR-verkiezingswaarnemingsoperatie die was opgezet
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voor de parlementsverkiezingen van 8 oktober 2016. Ondanks enkele incidenten die door
internationale en nationale organisaties uit het maatschappelijk middenveld werden vastgesteld,
brachten de meeste waarnemers verslag uit over een vredige campagne en inspanningen van
de regering om voorbeeldige verkiezingen te houden. Wat de komende (door de OVSE/
ODIHR waargenomen) gemeenteraadsverkiezingen betreft, bevat de slotverklaring van de 5e
parlementaire associatiecommissie de aanbeveling op 21 oktober 2017 competitieve, eerlijke
en transparante gemeenteraadsverkiezingen te waarborgen.

ARMENIË

Armenië heeft ambivalente betrekkingen met de EU, maar mogelijk is nu het moment voor een
nieuwe start aangebroken.
Enerzijds verklaarde de president van Armenië in september 2013 dat het land zich zou
aansluiten bij de Euraziatische Economische Unie (EAEU) met Kazachstan, Rusland en Belarus.
Armenië heeft de toetredingsovereenkomst tot de EAEU op 10 oktober 2014 ondertekend, kort
voordat de Unie op 1 januari 2015 in werking trad.
Anderzijds vormde de start van onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen de EU
en Armenië in december 2015 een keerpunt na de pro-Russische toenadering in september 2013.
Het pragmatisme dat beide zijden tot nu toe hebben laten zien, heeft op 28 februari 2017 geleid
tot de spoedige sluiting van een omvattende en verbeterde partnerschapsovereenkomst (CEPA)
die op EU-waarden gebaseerd is, maar verenigbaar is met de nieuwe verplichtingen van Jerevan
ten aanzien van de EAEU.
De al gepolariseerde politieke situatie werd in 2015 nog verder op scherp gezet in de
context van de door de regering gestarte grondwettelijke hervormingen. Ondanks een aantal
langverwachte verbeteringen op het gebied van de mensenrechten en de rechtsstaat, waarmee
de Commissie van Venetië van de Raad van Europa ingenomen was, werd de discussie
gedomineerd door het voorstel om een presidentieel systeem te veranderen in een parlementair
stelsel. Nadat de eerste veranderingen werden doorgevoerd, werd in 2016 het kieswetboek
hervormd na een inclusief proces waarbij de oppositie en het maatschappelijk middenveld
werden betrokken. Armenië is al meer dan twintig jaar verwikkeld in een „langdurig conflict”
met Azerbeidzjan over de status van de regio Nagorno-Karabach, en de spanningen bereikten
tijdens de „vierdaagse oorlog” in april 2016 het hoogste punt sinds 1994. De betrekkingen met
Turkije zijn afstandelijk.
A. Standpunt van het Europees Parlement
In december 2012 is overeenstemming bereikt over een protocol bij de partnerschaps-
en samenwerkingsovereenkomst EU-Armenië betreffende de vaststelling van de algemene
beginselen voor de deelname van Armeense instellingen aan EU-programma's. In december
2015 zijn de onderhandelingen over een nieuwe kaderovereenkomst tussen de EU en Armenië
gestart. Deze werden op 21 maart 2017 afgesloten met de instelling van de CEPA. Deze
overeenkomst zal naar verwachting worden ondertekend tijdens de top van het Oostelijk
Partnerschap in november 2017. Nu de EU opnieuw vorm geeft aan haar betrekkingen met
Armenië in een nieuwe overeenkomst, zal AFET voor het einde van 2017 een verslag opstellen
in het kader van de goedkeuringsprocedure.
Voor het Europees Parlement is de consolidatie van de democratie in Armenië een prioriteit.
In april 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de honderdjarige
herdenking van de Armeense genocide.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//NL
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B. Samenwerking tussen parlementen
De recentste bijeenkomst van de parlementen van de EU en Armenië in het kader van de
parlementaire samenwerkingscommissie vond in januari 2017 plaats in Straatsburg en eindigde
met een gezamenlijke verklaring en aanbevelingen die voornamelijk verband houden met EU-
steun voor het Armeense hervormingsproces en met de belangrijke rol die het maatschappelijk
middenveld in dit verband kan vervullen.
C. Verkiezingswaarneming
Armenië heeft in het kader van de verkiezingswaarnemingsmissies van de OVSE/ODIHR
vijfmaal leden van het Europees Parlement ontvangen, en nog eens tijdens de Armeense
parlementsverkiezingen in 2017. De organisatie van verkiezingen in Armenië verloopt steeds
beter, hoewel nog niet alles vlekkeloos gaat. De meeste aanbevelingen die de OVSE/ODIHR na
de waarnemingsmissie van 2013 heeft gedaan, zijn nu uitgevoerd, zoals vermeld in het jongste
tussentijdse verslag van de OVSE/ODIHR in de aanloop naar de verkiezingen van 2 april.

AZERBEIDZJAN

In 2010 zijn onderhandelingen over een associatieovereenkomst begonnen en in november
2013 heeft Azerbeidzjan een visumversoepelingsovereenkomst met de EU gesloten. Hoewel
Azerbeidzjan en de EU onlangs hun samenwerking op energiegebied hebben versterkt, zal
verdere economische samenwerking tussen de twee partners afhangen van de vooruitgang
die het land boekt bij het opbouwen van democratische instellingen en de toetreding tot de
Wereldhandelsorganisatie (WTO).
De voorbije twee jaar werden gekenmerkt door meningsverschillen over de hernieuwde
overeenkomst, de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld, en kritiek van de
EU. Bezoeken van hoge EU-functionarissen aan Bakoe in 2016 en de vrijlating van enkele
mensenrechtenactivisten hebben echter de weg vrijgemaakt voor een geleidelijk herstel van
de betrekkingen. De Raad van de Europese Unie heeft een mandaat voor een „globale
overeenkomst” tussen de EU en Azerbeidzjan goedgekeurd en op 7 februari 2017 werden
de onderhandelingen daarover opgestart. In de nieuwe tekst, op basis en ter vervanging
van de bestaande partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, zal de reikwijdte van de
betrekkingen worden uitgebreid, rekening houdend met de herziening van het Europees
nabuurschapsbeleid. In de nieuwe overeenkomst zal niet alleen aandacht worden geschonken
aan politieke kwesties, maar ook aan handels-, energie- en andere specifieke kwesties,
met inbegrip van de voorwaarden voor de mogelijke invoering van een toekomstige
regeling voor visumvrij verkeer. De overeenkomst moet ook bepalingen omvatten inzake het
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en aangelegenheden die buiten
het kader van het GBVB vallen, met inbegrip van solide bepalingen inzake democratie, de
rechtsstaat en de grondrechten. De samenwerkingscommissie heeft eind mei 2017 in Bakoe
vergaderd, en de Samenwerkingsraad zal bijeenkomen in het najaar van 2017. Op 2 en 27
januari 2017 heeft de Subcommissie voor energie, vervoer en milieu EU-Azerbeidzjan in Bakoe
vergaderd (de eerste bijeenkomst sinds drie jaar).
Azerbeidzjan is al meer dan twintig jaar verwikkeld in een „langdurig conflict” met Armenië
over de status van de regio Nagorno-Karabach, en de spanningen bereikten tijdens de
„vierdaagse oorlog” in april 2016 het hoogste punt sinds 1994.
A. Standpunt van het Europees Parlement
Op 10 september 2015 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het
zijn ernstige bezorgdheid uit over de voortdurende verslechtering van de mensenrechtensituatie
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in het land en waarin het de autoriteiten in Azerbeidzjan oproept hun onderdrukking van het
maatschappelijk middenveld en mensenrechtenactiviteiten onmiddellijk te staken.
Dit heeft het parlement van Azerbeidzjan (Milli Majlis) ertoe aangezet een resolutie aan
te nemen waarin het de „vooringenomenheid” van de EP-resolutie van 10 september 2015
veroordeelde, het Europees Parlement verzocht een constructief standpunt inzake Azerbeidzjan
in te nemen en een aantal strenge vergeldingsmaatregelen opsomde, onder meer de terugtrekking
van het land uit de Parlementaire Vergadering Euronest. Het besluit zou één jaar na de formele
kennisgeving in werking treden, namelijk op 5 oktober 2016, maar na een vergadering van
de parlementaire samenwerkingscommissie in Bakoe in september 2016 werd het ongedaan
gemaakt door een besluit van de Milli Majlis op 30 september.
Leyla Yunus, een mensenrechtenactiviste uit Azerbeidzjan die samen met haar echtgenoot Arif
in de gevangenis zat van juli 2014 tot april 2016 en die na intensief lobbywerk van het Europees
Parlement en na humanitaire/gezondheidssteun werd vrijgelaten, was in 2014 finaliste voor de
Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement.
Na contacten op hoog niveau tussen de EU en Azerbeidzjan begin 2016 kon de parlementaire
samenwerkingscommissie van 19 tot 21 september 2016 haar eerste vergadering sinds 2012
houden. De 14e parlementaire samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan vond plaats in
Brussel op 2 en 3 mei 2017 en werd afgesloten met een gezamenlijke verklaring waarin met
name het potentieel wordt benadrukt van nauwere economische betrekkingen door middel van
onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst, het belang van de zuidelijke gascorridor, het
belang van vooruitgang op het gebied van de mensenrechten en vrijheden, democratie en de
rechtsstaat, en de behoefte om zo spoedig mogelijk te komen tot een vreedzame en duurzame
oplossing van het conflict omtrent Nagorno-Karabach.
Nu de EU opnieuw vorm geeft aan haar betrekkingen met Azerbeidzjan in een nieuwe
overeenkomst, stelt AFET een interim-verslag op met aanbevelingen voor de onderhandelaars
van de overeenkomst tussen EU en Azerbeidzjan, dat voor het einde van 2017 moet worden
gepubliceerd.
B. Verkiezingswaarneming
Azerbeidzjan heeft leden van het Europees Parlement ontvangen in het kader van
verkiezingswaarnemingsmissies van de OSVE/ODIHR. Van alle verkiezingen in het land
tijdens die missies is vastgesteld dat ze niet voldeden aan de internationale normen en dat
aanbevelingen nog steeds moeten worden uitgevoerd. Omdat geen overeenkomst is bereikt
met de Azerbeidzjaanse autoriteiten, heeft de OVSE/ODIHR geen waarnemingen kunnen doen
tijdens de parlementsverkiezingen van 1 november 2015.
Azerbeidzjan heeft echter wel een verkiezingswaarnemingsmissie toegestaan van de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE), die in omvang en duur echter
veel beperkter was. De PACE-missie concludeerde dat de aanzienlijk hogere opkomst en de
transparantie van de stem- en telprocedures aantoonden dat de Republiek Azerbeidzjan een stap
voorwaarts heeft gezet in de richting van vrije, eerlijke en democratische verkiezingen en was,
ondanks de waarneming dat er op kleine schaal stembussen met valse stembiljetten werden
gevuld, van mening dat de verkiezingsuitslag de wens van het Azerbeidzjaanse volk weergaf[1].
In juli 2016 kondigde president Aliyev voor september 2016 een referendum aan met het oog op
grondwetswijzigingen. Het referendum over 29 wijzigingen aan de grondwet van de Republiek
Azerbeidzjan vond plaats op 26 september 2016. Volgens de PACE-beoordelingsmissie verliep

[1]Verkiezingswaarnemingsverslag over de waarneming van de parlementaire verkiezingen in Azerbeidzjan,
20 november 2015, doc. 13923, blz. 7 (rapporteur: de heer Jorde XUCLÀ, Spanje, ALDE).
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de stemming vredig en op „transparante” wijze. Door veel waarnemers wordt het referendum
echter gezien als een poging van de president om zijn macht verder te versterken door zijn
ambtstermijn van vijf naar zeven jaar te verlengen, enkele van de huidige bevoegdheden van de
premier over te hevelen naar de nieuwe functie van vicepresident, de president de macht te geven
om het parlement te ontbinden en de minimumleeftijd van 35 jaar voor presidentskandidaten
af te schaffen. Hoewel Bakoe geen advies van deskundigen heeft ingewonnen, vroeg het
bureau van PACE de Commissie van Venetië om advies over de geplande wijzigingen. Het
voorlopige advies, dat op 20 september 2016 werd bekendgemaakt, wierp een aantal vraagtekens
op, voornamelijk over het proces dat zich afspeelde in de aanloop naar het referendum en
over de versterking van de bevoegdheden van de president en de vermindering van de macht
van het parlement. De EU bracht een verklaring uit met vermelding van de tekortkomingen
die werden vastgesteld in de aanloop naar het referendum en waarin zij Bakoe verzocht
rekening te houden met de bevindingen van de Commissie van Venetië bij de toepassing van de
grondwetswijzigingen waarvoor een meerderheid van de Azerbeidzjanen gestemd heeft.
Jérôme Legrand
09/2017
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