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TRZEJ SĄSIEDZI W RAMACH PARTNERSTWA
WSCHODNIEGO NA ZAKAUKAZIU

Polityka Partnerstwa Wschodniego UE, zainaugurowana w 2009 r., obejmuje sześć
państw byłego Związku Radzieckiego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię
i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby wspierać w tych krajach reformy polityczne, społeczne
i gospodarcze dążące do zwiększenia demokratyzacji i dobrych rządów, bezpieczeństwa
energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy jego
uczestnicy z wyjątkiem Białorusi są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

W Parlamencie Europejskim istnieje Delegacja ds. Zakaukazia, która nadzoruje prace Komisji
Współpracy Parlamentarnej UE–Armenia i UE–Azerbejdżan oraz Komisji Parlamentarnej
Stowarzyszenia UE–Gruzja, a także śledzi prace Specjalnego Przedstawiciela UE w Regionie
Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji.

GRUZJA

W gruzińskich wyborach prezydenckich w 2013 r. i w wyborach parlamentarnych w 2016 r.
zwycięstwo odniosła koalicja Gruzińskie Marzenie; wybory te potwierdziły euroatlantycką
orientację tego kraju. Pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu (DCFTA), oparta
na układzie o stowarzyszeniu z 2014 r., zaczęła obowiązywać w lipcu 2016 r. Gruzja dokonała
znacznych wysiłków na rzecz dostosowania swojego ustawodawstwa do standardów UE,
w tym w kwestii liberalizacji reżimu wizowego. Gospodarka doświadcza jednak poważnych
problemów i wymagane są reformy wewnętrzne.
Po długotrwałym procesie wniosek Komisji dotyczący liberalizacji reżimu wizowego został
przyjęty w dniu 27 lutego 2017 r. i podpisany przez urzędników UE i Gruzji w dniu 1 marca
w Brukseli. Gruzini, którzy wjeżdżają do UE z paszportami biometrycznymi na maksymalnie
90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych, nie będą już musieli mieć wizy.
Demokracja w Gruzji wciąż doświadcza znacznej polaryzacji polityki i stale dochodzi w niej
do napięć między koalicją Gruzińskie Marzenie a Zjednoczonym Ruchem Narodowym
powołanym do życia przez byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego, wśród stale
powracających oskarżeń o wybiórczy wymiar sprawiedliwości i umotywowane politycznie
kampanie antykorupcyjne. Wybory parlamentarne, które odbyły się w październiku 2016 r.,
zostały ocenione jako zasadniczo demokratyczne i uczciwe pomimo pewnych nieprawidłowości
proceduralnych oraz zarzutów dotyczących zastraszania. Wygrała koalicja Gruzińskie
Marzenie, zapewniając sobie „większość konstytucyjną” (75 % posłów) wymaganą do
przeprowadzenia zmiany konstytucji.
Gruzja nieprzerwanie realizuje reformy wiodące do daleko idących zmian w konstytucji.
Niestety proces reformy konstytucyjnej przebiega w warunkach polaryzacji gruzińskiej
sceny politycznej, powołując poważne starcia między partią rządzącą, opozycją
i najważniejszymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Choć po przyjęciu reform
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głosami parlamentarzystów koalicji Gruzińskie Marzenie problemy są szybko rozwiązywane,
pozytywny wizerunek Gruzji, którego tworzenie zajęło lata, może zostać zniszczony ze względu
na nieprzewidywalny proces konsultacji i ewentualną niemożność osiągnięcia konsensusu.
Ponadto zniszczone mogą zostać również resztki zaufania społeczeństwa do klasy politycznej,
a także podważona legalność nowej konstytucji. UE popiera Komisję Wenecką Rady Europy,
pełniącą rolę przewodnika i moderatora w tym procesie reform, i oczekuje, że gruziński rząd
pozostanie w jak największym stopniu otwarty, stosując się do zaleceń Komisji Weneckiej.
Wybory lokalne w dniu 21 października 2017 r. zostaną przeanalizowane pod kątem
popularności zarówno większości parlamentarnej, jak i opozycji.
UE popiera reformy instytucjonalne służące poprawie sprawowania rządów i demokracji. Ich
powodzenie zależy od stopnia wdrożenia.
W związku z tym, że Federacja Rosyjska dokonuje powolnej, lecz ustawicznej aneksji
Osetii Południowej i Abchazji, Gruzini pokładają nadzieję w zbliżaniu się do UE
i NATO. Niewyjaśnione jeszcze porwanie azerskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego jest
niepokojącym przykładem podatności Gruzji na nadużycia ze strony jej sąsiadów.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
UE podkreśliła znaczenie, jakie ma pokojowe przezwyciężenie impasu w regionach Osetii
Południowej i Abchazji przy jednoczesnym poszanowaniu integralności terytorialnej Gruzji.
Strategiczny dialog między UE i Gruzją, który odbył się w Brukseli w 2015 r. i który był
poświęcony kwestiom związanym z konfliktem, jest oznaką zaufania w stosunkach między
obiema stronami pomimo pewnych różnic przy formułowaniu wniosków operacyjnych.
B. Współpraca międzyparlamentarna
Piąte posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja odbyło się w Tbilisi
w dniach 19 i 20 września 2017 r. Na posiedzeniu tym jednomyślnie przyjęto tekst
oświadczenia końcowego wraz z zaleceniami, podkreślając pozytywne zmiany, a wśród nich
reformy prowadzące do liberalizacji systemu wizowego, zmiany w ustawie o ustroju sądów
powszechnych, ustawie o służbie cywilnej i nowych przepisach proceduralnych dotyczących
oceny oddziaływania na środowisko oraz zmiany w przepisach o pozbawieniu wolności.
Poza tym skupiono się w nim także na potrzebie zwiększenia niezależności i skuteczności
wymiaru sprawiedliwości w celu dalszej realizacji reformy zarządzania finansami publicznymi
oraz opracowania i wdrożenia polityki w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Podkreślono też potrzebę zagwarantowania różnorodności i pluralizmu w mediach oraz
przejrzystej i uczciwej procedury wyboru kolejnego Obrońcy Publicznego (Rzecznika Praw
Obywatelskich), a także przeprowadzenia skutecznego i gruntownego śledztwa w sprawie
uprowadzenia Afgana Mukhtarliego. I na koniec potwierdzono ponownie poparcie Parlamentu
Europejskiego dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej
granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.
C. Obserwacja wyborów
Gruzja gościła obserwatorów z Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE ODIHR), w tym posłów
do Parlamentu Europejskiego, którzy uczestniczyli w procesie monitorowania wyborów
parlamentarnych, prezydenckich i lokalnych. Ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie
w Gruzji uznano za zasadniczo zadowalające. Parlament Europejski wysłał do Tbilisi
zespół obserwatorów wyborów w ramach szerszej operacji OBWE ODIHR mającej na celu
obserwację wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 8 października 2016 r. Pomimo
kilku incydentów stwierdzonych przez międzynarodowe i krajowe organizacje społeczeństwa
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obywatelskiego większość obserwatorów doceniła pokojową kampanię wyborczą i wysiłki
rządu na rzecz przeprowadzenia wzorowych wyborów. Jeśli chodzi o nadchodzące wybory
lokalne (mają je obserwować obserwatorzy OBWE ODIHR), w oświadczeniu końcowym 5.
posiedzenia Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja zalecono dopilnowanie, by
wybory lokalne w dniu 21 października 2017 r. były konkurencyjne, uczciwe i przejrzyste.

ARMENIA

Związki Armenii z UE mają dwuznaczny charakter, jednak być może naszedł czas na
rozpoczęcie nowego etapu.
Z jednej strony we wrześniu 2013 r. prezydent Armenii oświadczył, że jego kraj chciałby
przystąpić do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) z Białorusią, Kazachstanem i Rosją.
Armenia podpisała traktat o przystąpieniu do EUG w dniu 10 października 2014 r., na krótko
przed wejściem w życie unii z dniem 1 stycznia 2015 r.
Z drugiej strony rozpoczęcie w grudniu 2015 r. negocjacji w sprawie nowej umowy między
UE a Armenią było punktem zwrotnym po promoskiewskiej wolcie z września 2013 r.
Pragmatyzm wykazywany dotychczas przez obie strony doprowadził do szybkiego zawarcia
w dniu 28 lutego 2017 r. kompleksowej i pogłębionej umowy partnerstwa (CEPA) opartej na
wartościach unijnych, lecz spójnej z nowymi zobowiązaniami Erywania wobec Eurazjatyckiej
Unii Gospodarczej.
Już obecnie spolaryzowana sytuacja polityczna stała się jeszcze bardziej napięta w 2015 r.
w kontekście zapoczątkowanej przez rząd reformy konstytucyjnej. Pomimo znacznej, od dawna
oczekiwanej, poprawy w zakresie praw człowieka i praworządności, przyjętej z zadowoleniem
przez Komisję Wenecką Rady Europy, debatę zdominowała propozycja przekształcenia systemu
prezydenckiego w parlamentarny. Po wdrożeniu pierwszych zmian w 2016 r. przeprowadzono
reformę ordynacji wyborczej w następstwie procesu obejmującego opozycję i społeczeństwo
obywatelskie. Od ponad 20 lat Azerbejdżan i Armenia są uwikłane w długotrwały konflikt
dotyczący statusu regionu Górskiego Karabachu, przy czym napięcia osiągnęły najwyższy
poziom od 1994 r. podczas „wojny czterodniowej” w kwietniu 2016 r. Stosunki tego kraju
z Turcją są chłodne.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W grudniu 2012 r. zawarto protokół do umowy o partnerstwie i współpracy między UE
a Armenią dotyczący umowy ramowej ustanawiającej ogólne zasady udziału instytucji
armeńskich w programach UE. W grudniu 2015 r. rozpoczęły się negocjacje w sprawie nowej
umowy ramowej między UE i Armenią, które zakończyły się w dniu 21 marca 2017 r.
wraz z zainicjowaniem CEPA. Jej podpisanie oczekiwane jest podczas szczytu Partnerstwa
Wschodniego w listopadzie 2017 r. W związku ze zmianą formuły stosunków UE z Armenią
w nowej umowie, komisja AFET sporządzi przed końcem 2017 r. sprawozdanie w ramach
procedury zgody.
Dla Parlamentu Europejskiego wzmocnienie demokracji w Armenii stanowi priorytet.
W kwietniu 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie setnej rocznicy
ludobójstwa Ormian.
B. Współpraca międzyparlamentarna
Ostatnie posiedzenie międzyparlamentarne Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Armenia
odbyło się w styczniu 2017 r. w Strasburgu i zakończyło się wydaniem wspólnego oświadczenia
i zaleceń koncentrujących się w szczególności na unijnym wsparciu dla procesu reform

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//PL
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w Armenii oraz na znaczeniu roli, jaką w tym kontekście może odegrać społeczeństwo
obywatelskie.
C. Obserwacja wyborów
Armenia gościła posłów do Parlamentu Europejskiego – w ramach misji obserwacji wyborów
OBWE ODIHR – pięciokrotnie oraz uczyniła to ponownie podczas wyborów parlamentarnych
w kraju w 2017 r. Organizacja wyborów w Armenii stopniowo się poprawia, lecz nadal
występują pewne problemy. Większość zaleceń wydanych przez OBWE ODIHR w wyniku
misji obserwacyjnej w 2013 r. nie zostało jeszcze wdrożonych, co wskazano w najnowszym
sprawozdaniu wstępnym OBWE ODIHR przed głosowaniem w dniu 2 kwietnia.

AZERBEJDŻAN

Negocjacje dotyczące układu o stowarzyszeniu rozpoczęto w 2010 r., a w listopadzie 2013 r.
Azerbejdżan podpisał z UE umowę o ułatwieniach wizowych. Azerbejdżan i UE wzmocniły
ostatnio współpracę w sektorze energii, chociaż dalsza współpraca gospodarcza między
tymi dwoma partnerami będzie zależała od postępów Azerbejdżanu w budowaniu instytucji
demokratycznych oraz od jego przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu.
W dwóch minionych latach doszło do nieporozumień w kwestii udoskonalonego układu,
tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego i krytyki ze strony UE. Wizyty wysokich
rangą urzędników UE w Baku w 2016 r. oraz zwolnienie z aresztu niektórych azerbejdżańskich
działaczy na rzecz praw człowieka stworzyły jednak klimat dla stopniowego wznowienia
stosunków. Rada Unii Europejskiej przyjęła mandat do negocjacji nad kompleksową umową
między UE a Azerbejdżanem, a negocjacje rozpoczęto w dniu 7 lutego 2017 r. Nowy tekst będzie
bazował na dotychczasowej umowie o partnerstwie i współpracy, zastępując ją, i poszerzy
zakres stosunków, biorąc pod uwagę przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa. W nowej
umowie zostaną uwzględnione nie tylko kwestie polityczne, ale także kwestie związane
z handlem, energią i inne szczegółowe kwestie, w tym warunki ewentualnego przyszłego
ustanowienia systemu bezwizowego. Umowa ma zawierać postanowienia dotyczące wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) i spoza WPZiB, w tym mocne postanowienia
dotyczące demokracji, praworządności i praw podstawowych. Posiedzenie Komisji Współpracy
odbyło się pod koniec maja 2017 r. w Baku, zaś posiedzenie Rady Współpracy ma się odbyć
jesienią 2017 r. W dniach 2 i 27 stycznia 2017 r. zorganizowano posiedzenie Podkomisji Energii,
Transportu i Środowiska UE–Azerbejdżan (pierwsze takie posiedzenie od trzech lat).
Od ponad 20 lat Azerbejdżan i Armenia są uwikłane w długotrwały konflikt o status regionu
Górskiego Karabachu, przy czym napięcia osiągnęły najwyższy poziom od 1994 r. podczas
„wojny czterodniowej” w kwietniu 2016 r.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Dnia 10 września 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził poważne
zaniepokojenie stałym pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju
oraz zaapelował do władz Azerbejdżanu, by bezzwłocznie zaprzestały tłumienia działalności
społeczeństwa obywatelskiego i organizacji praw człowieka.
Doprowadziła ona do przyjęcia przez parlament Azerbejdżanu (Milli Majlis) rezolucji, w której
potępił on „tendencyjny” charakter rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września
2015 r., wezwał Parlament Europejski do przyjęcia konstruktywnego stanowiska w sprawie
Azerbejdżanu i ujął pewną liczbę radykalnych środków odwetowych, w tym wycofanie się
ze Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Ta decyzja stałaby się skuteczna po roku od
oficjalnego powiadomienia o niej, tj. dnia 5 października 2016 r., lecz w następstwie posiedzenia
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komisji współpracy parlamentarnej, które odbyło się w Baku we wrześniu 2016 r., decyzją z dnia
30 września Milli Majlis wycofał się ze swojej poprzedniej decyzji.
Leyla Yunus – działaczka na rzecz praw człowieka z Azerbejdżanu więziona wraz z mężem
Arifem od lipca 2014 r. do kwietnia 2016 r. i zwolniona w wyniku intensywnego lobbingu
Parlamentu Europejskiego i dzięki wsparciu humanitarnemu / medycznemu – znalazła się
w 2014 r. wśród finalistów przyznawanej przez Parlament Nagrody im. Sacharowa za wolność
myśli.
W wyniku kontaktów na wysokim szczeblu między UE a Azerbejdżanem na początku
2016 r. komisja współpracy parlamentarnej mogła zorganizować swoje pierwsze od 2012 r.
posiedzenie, które odbyło się w dniach 19–21 września 2016 r. 14. posiedzenie Komisji
Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan odbyło się w Brukseli w dniach 2–3 maja
2017 r. i zakończyło się wydaniem wspólnego oświadczenia, w którym podkreślono
w szczególności możliwość zacieśniania stosunków gospodarczych przy okazji negocjacji nad
nową umową, znaczenie południowego korytarza gazowego, znaczenie postępów w dziedzinie
praw i wolności człowieka, a także zasad demokracji i państwa prawa oraz konieczność
znalezienia pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu w regionie Górskiego Karabachu
w możliwie najkrótszym terminie.
W związku ze zmianą formuły stosunków UE z Azerbejdżanem w nowej umowie komisja AFET
przygotowuje wstępne sprawozdanie z zaleceniami dotyczącymi negocjacji w sprawie umowy
między UE a Azerbejdżanem, które ma zostać sporządzone przed końcem 2017 r.
B. Obserwacja wyborów
Azerbejdżan gościł posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach misji obserwacji wyborów
OBWE ODIHR. Wszystkie wybory w tym kraju w okresie, w którym przeprowadzono te misje,
zostały uznane za nie w pełni zgodne z wymogami międzynarodowymi, a odnośne zalecenia
wciąż nie zostały wdrożone. Z powodu braku porozumienia z władzami Azerbejdżanu OBWE
ODIHR nie przeprowadził obserwacji wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu
1 listopada 2015 r.
Niemniej Azerbejdżan zezwolił na misję obserwacji wyborów Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy, która była jednak o wiele bardziej ograniczona pod względem zasięgu
działania i czasu trwania. Misja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy pozwoliła
na stwierdzenie, że „znaczny wzrost frekwencji wyborczej oraz przejrzystość procedur
oddawania i liczenia głosów świadczą o tym, iż Republika Azerbejdżanu dokonała kroku
naprzód ku wolnym, uczciwym i demokratycznym wyborom” i że pomimo zaobserwowanych
„nielicznych przypadków wielokrotnego oddawania głosu” wynik tych wyborów był wyrazem
woli obywateli Azerbejdżanu[1].
W lipcu 2016 r. prezydent Alijew zarządził na wrzesień 2016 r. referendum z zamiarem zmiany
konstytucji. Według misji oceniającej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy referendum
w sprawie 29 poprawek do konstytucji Republiki Azerbejdżanu odbyło się dnia 26 września
2016 r. w pokojowej atmosferze i na „przejrzystych” zasadach udziału. Jest ono jednak przez
wielu obserwatorów postrzegane jako próba wzmocnienia przez obecnego prezydenta jego
uprawnień poprzez: wydłużenie kadencji prezydenta z pięciu do siedmiu lat, przeniesienie
pewnych obecnych uprawnień premiera w zakres kompetencji nowo stworzonego stanowiska
wiceprezydenta, umożliwienie prezydentowi rozwiązania parlamentu i zniesienie wymogu
ukończenia 35 lat przez kandydata na fotel prezydenta. Choć Baku nie zasięgnęło porady

[1]Sprawozdanie z misji obserwacji wyborów parlamentarnych w Azerbejdżanie z dnia 20 listopada 2015 r.,
dok. 13923, s. 7 (sprawozdawca: Jorde XUCLÀ, Hiszpania, ALDE).
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ekspertów, Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zwróciło się do Komisji
Weneckiej o opinię na temat planowanych poprawek. Wydana dnia 20 września 2016 r. wstępna
opinia zawierała pewną liczbę zastrzeżeń, w szczególności dotyczących procesu prowadzącego
do referendum, wzmocnienia uprawnień prezydenckich i osłabienia roli parlamentu. UE wydała
oświadczenie, w którym wskazała na uchybienia w procesie prowadzącym do referendum
i zwróciła się do Azerbejdżanu o uwzględnienie uwag Komisji Weneckiej przy wprowadzaniu
poprawek konstytucyjnych przegłosowanych przez większość Azerbejdżan.
Jérôme Legrand
09/2017
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