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TRÊS PAÍSES DA PARCERIA ORIENTAL
NO CÁUCASO MERIDIONAL

A política da «Parceria Oriental» da UE, iniciada em 2009, conta com a participação de
seis Estados pós-soviéticos: a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia, a Moldávia e
a Ucrânia. A Parceria foi criada para apoiar os esforços envidados no contexto das reformas
políticas, sociais e económicas nesses países, com o objetivo de reforçar a democratização
e a boa governação, a segurança energética, a proteção do ambiente e o desenvolvimento
económico e social. Todos os membros, à exceção da Bielorrússia, participam na Assembleia
Parlamentar Euronest.

O Parlamento Europeu dispõe de uma Delegação para o Cáucaso Meridional, que supervisiona
as Comissões Parlamentares de Cooperação (CPC) para a Arménia e o Azerbaijão e a Comissão
Parlamentar de Associação (CPA) UE-Geórgia e acompanha o trabalho do Representante
Especial da UE para o Cáucaso Meridional e a Crise na Geórgia.

GEÓRGIA

As eleições presidenciais que tiveram lugar na Geórgia em 2013 e as eleições legislativas
de 2016 deram a vitória à coligação «Sonho Georgiano» (GD) e confirmaram a orientação
euro-atlântica do país. O Acordo de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado (ACLAA),
baseado no Acordo de Associação de 2014, entrou em vigor em julho de 2016. A Geórgia
tem desenvolvido grandes esforços no sentido de alinhar a sua legislação pelas normas da UE,
inclusive em matéria de liberalização dos vistos. No entanto, a economia do país enfrenta sérios
problemas e são necessárias reformas internas.
Após um longo processo, a proposta da Comissão sobre a liberalização dos vistos foi adotada
em 27 de fevereiro de 2017 e assinada por funcionários da UE e da Geórgia em 1 de março, em
Bruxelas. Os cidadãos georgianos titulares de um passaporte biométrico que viajem para a UE
durante um período máximo de 90 dias, para fins de negócios, turismo ou motivos familiares,
deixarão de necessitar de visto.
A democracia na Geórgia continua a sofrer de uma grande polarização política, com tensões
persistentes entre a coligação GD e o Movimento Nacional Unido, fundado pelo antigo
Presidente Mikheil Saakashvili, no meio de acusações recorrentes de justiça seletiva e
campanhas anticorrupção politicamente motivadas. As eleições legislativas de outubro de 2016
foram consideradas amplamente democráticas e justas, apesar de algumas irregularidades
processuais e das alegações de intimidação. A coligação GD ganhou as eleições, obtendo a
«maioria constitucional» necessária para fazer aprovar uma alteração da Constituição (75 % dos
deputados).
A Geórgia tem constantemente vindo a prosseguir as reformas, com profundas alterações à
Constituição. Infelizmente, a polarização política da Geórgia alterou o rumo do processo de
reforma constitucional, o que conduziu a um importante conflito entre o partido no governo,
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a oposição e as principais organizações da sociedade civil. Embora os problemas tenham sido
rapidamente resolvidos com a adoção de reformas apenas pelos deputados da GD, a imagem
positiva da Geórgia, que levou anos a construir, poderá ser arruinada pela volatilidade do
processo de consulta e pela impossibilidade potencial da obtenção de um consenso. A confiança
que a população poderia ainda depositar na classe política, bem como a legitimidade da nova
Constituição, poderiam também ser abaladas. A UE apoia a Comissão de Veneza do Conselho da
Europa para que esta desempenhe um papel orientador e moderador neste processo de reforma,
e espera que o Governo da Geórgia continue a ser o mais inclusivo possível e que respeite as
recomendações da Comissão de Veneza.
As eleições locais de 21 de outubro de 2017 serão um teste à popularidade tanto da maioria
como da oposição.
A UE apoia as reformas institucionais destinadas a melhorar a governação e a democracia. O
seu êxito dependerá do grau de execução.
Confrontada com a lenta, mas persistente, anexação da Ossétia do Sul e da Abcásia pela
Federação da Rússia, os georgianos depositaram as suas esperanças numa maior aproximação
à UE e à NATO. No entanto, o misterioso rapto do jornalista azerbaijano, Afgan Mukhtarli,
constitui um dramático alerta para a vulnerabilidade da Geórgia perante os seus vizinhos.
A. A posição do Parlamento Europeu
A UE salientou a importância de encontrar uma solução pacífica para o impasse nas regiões
da Ossétia do Sul e da Abcásia, respeitando a integridade territorial da Geórgia. O diálogo
estratégico entre a UE e a Geórgia sobre assuntos relacionados com os conflitos, que teve lugar
em Bruxelas, em 2015, é um sinal de confiança nas relações entre as duas partes, apesar da
existência de algumas divergências relativamente às conclusões operacionais.
B. Cooperação interparlamentar
A quinta reunião da Comissão Parlamentar de Associação UE-Geórgia realizou-se em Tbilisi,
em 19 e 20 de setembro de 2017. Nesta reunião, foi adotado por unanimidade um texto com uma
declaração final e uma série de recomendações, em que eram realçados os desenvolvimentos
positivos, como as reformas orientadas para a liberalização do regime de vistos, as alterações
à Lei sobre os Tribunais Comuns, à Lei da Função Pública e ao novo Código de Avaliação do
Impacto Ambiental, bem como as alterações ao Código relativo à Pena de Prisão. Além disso, o
texto também incidia sobre a necessidade de reforçar a independência e a eficiência do aparelho
judicial, de fazer avançar a reforma da gestão das finanças públicas e de elaborar e implementar
políticas de igualdade entre homens e mulheres. O documento sublinha ainda a necessidade de
garantir a diversidade e o pluralismo nos meios de comunicação social e um processo equitativo
e transparente de seleção do próximo Provedor de Justiça (Ombudsman), bem como de levar a
cabo uma investigação exaustiva e eficaz sobre o sequestro de Afgan Mukhtarli. Por último, o
texto reiterou que o PE continua a apoiar a independência, a soberania e a integridade territorial
da Geórgia nas suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.
C. Observação eleitoral
A Geórgia acolheu delegações do Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos
Humanos da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (ODIHR da OSCE),
integradas por deputados ao Parlamento Europeu, no âmbito das atividades de acompanhamento
das eleições legislativas, presidenciais e autárquicas do país por parte da OSCE. As últimas
eleições legislativas e presidenciais da Geórgia foram consideradas, «em grande medida»,
satisfatórias. O Parlamento Europeu enviou uma missão de observação eleitoral a Tbilissi no
âmbito da operação de observação eleitoral mais ampla do ODIHR da OSCE organizada para
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as eleições legislativas de 8 de outubro de 2016. Apesar de alguns incidentes identificados
por organizações internacionais e nacionais da sociedade civil, a maioria dos observadores
relatou que a campanha foi pacífica e que o governo envidou esforços para que as eleições
se realizassem de forma exemplar. No tocante às próximas eleições locais (que deverão ser
observadas pelo ODIHR da OSCE), a declaração final da 5.ª reunião da Comissão Parlamentar
da Associação UE-Geórgia solicita que seja garantida a realização de eleições locais pluralistas,
justas e transparentes em 21 de outubro de 2017.

ARMÉNIA

As relações da Arménia com a UE são ambivalentes, mas pode ter chegado o momento para
um novo começo.
Por um lado, o Presidente da Arménia declarou, em setembro de 2013, que o país iria aderir à
União Económica da Eurásia (UEEA) com a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Rússia. A Arménia
assinou o Tratado de Adesão à UEEA em 10 de outubro de 2014, pouco antes da entrada em
vigor dessa União, em 1 de janeiro de 2015.
Por outro lado, o início das negociações, em dezembro de 2015, relativas a um novo acordo
entre a UE e a Arménia marcou um ponto de viragem após a mudança de direção pró-Moscovo,
em setembro de 2013. O pragmatismo demonstrado até ao momento por ambas as partes levou
à rápida conclusão, em 28 de fevereiro de 2017, de um Acordo de Parceria Abrangente e
Reforçado (CEPA) com base nos valores da UE, mas compatível com as novas obrigações de
Erevan relativamente à UEEA.
A situação política, já polarizada, tornou-se ainda mais tensa em 2015, no contexto da reforma
constitucional empreendida pelo governo. Apesar de várias melhorias, já há muito esperadas,
nos domínios dos direitos humanos e do primado do direito, saudadas pela Comissão de Veneza
do Conselho da Europa, o debate foi dominado pela proposta relativa à transição de um sistema
presidencial para um sistema parlamentar. Após a implementação das primeiras alterações, foi
realizada uma reforma do código eleitoral em 2016, na sequência de um processo inclusivo,
com a participação da oposição e da sociedade civil. A Arménia está envolvida num «conflito
prolongado» com o Azerbaijão há mais de 20 anos, devido ao estatuto da região de Nagorno-
Karabakh, tendo as tensões atingido, em abril de 2016, o ponto mais alto desde 1994 durante a
«guerra dos quatro dias». As relações com a Turquia são distantes.
A. A posição do Parlamento Europeu
Em dezembro de 2012, foi concluído um protocolo no âmbito da Comissão Parlamentar
de Associação UE-Arménia relativo a um acordo-quadro que estabelece princípios gerais
que regem a participação das instituições arménias em programas da UE. Em dezembro
de 2015, foram lançadas as negociações sobre um novo acordo-quadro UE-Arménia, tendo sido
concluídas em 21 de março de 2017, data em que foi rubricado o CEPA. Espera-se que o acordo-
quadro seja assinado na Cimeira da Parceria Oriental em novembro de 2017. No contexto da
reformulação das relações da UE com a Arménia no quadro de um novo acordo, a comissão
AFET elaborará um relatório sobre o procedimento de aprovação até ao final de 2017.
Para o Parlamento Europeu, a consolidação da democracia na Arménia é uma prioridade.
Em abril de 2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o centenário do genocídio
arménio.
B. Cooperação interparlamentar
A mais recente reunião interparlamentar da CPC UE-Arménia realizou-se em janeiro de 2017,
em Estrasburgo, tendo terminado com uma declaração conjunta e recomendações incidindo, em

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//PT
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particular, no apoio da UE ao processo de reforma na Arménia e na importância do papel que
a sociedade civil pode desempenhar neste contexto.
C. Observação eleitoral
A Arménia acolheu deputados ao Parlamento Europeu — no âmbito das missões de observação
eleitoral do ODIHR da OSCE — por cinco vezes, e voltou a acolhê-los durante as eleições
legislativas de 2017. A organização de eleições na Arménia tem vindo a melhorar, embora
persistam alguns problemas. A maioria das recomendações formuladas pelo ODIHR da OSCE,
na sequência da missão de acompanhamento por si realizada em 2013, foram seguidas, como
indicado no último relatório intercalar do ODIHR da OSCE antes da votação de 2 de abril.

AZERBAIJÃO

As negociações sobre um Acordo de Associação foram lançadas em 2010 e o Azerbaijão assinou
um acordo de facilitação de vistos com a UE em novembro de 2013. Apesar de o Azerbaijão e a
UE terem recentemente reforçado a cooperação no setor da energia, a prossecução da cooperação
económica entre os dois parceiros dependerá dos progressos registados pelo Azerbaijão na
criação de instituições democráticas e da sua adesão à Organização Mundial do Comércio.
Nos últimos dois anos, registaram-se divergências sobre o acordo melhorado, a repressão da
sociedade civil e críticas por parte da UE. No entanto, as visitas de altos funcionários da UE
a Bacu, em 2016, e a libertação de alguns ativistas azerbaijanos dos direitos humanos criaram
uma abertura para o reatamento gradual das relações com o país. O Conselho da União Europeia
adotou um mandato para um «acordo global» entre a UE e o Azerbaijão e as negociações foram
lançadas em 7 de fevereiro de 2017. O novo texto irá completar e substituir o APC em vigor e
alargar o âmbito das suas relações, tendo em conta a revisão da Política Europeia de Vizinhança.
O novo acordo irá abordar não só questões políticas, mas também o comércio, a energia e outras
questões específicas, incluindo as condições para a eventual criação de um futuro regime de
isenção de vistos. Deverá incluir disposições sobre a política externa e de segurança comum
(PESC) e questões que não relevam da PESC, incluindo disposições sólidas em matéria de
democracia, Estado de direito e direitos fundamentais. Teve lugar em Bacu, no final de maio
de 2017, uma reunião do comité de cooperação, estando previsto um conselho de cooperação
para o outono de 2017. Em 2 e 27 de janeiro de 2017, o Subcomité UE-Azerbaijão «Energia,
Transportes e Ambiente» reuniu-se em Bacu (a primeira reunião deste tipo em três anos).
O Azerbaijão está envolvido num «conflito prolongado» com a Arménia há mais de 20 anos,
devido ao estatuto da região de Nagorno-Karabakh, tendo as tensões atingido, em abril de 2016,
o ponto mais alto desde 1994 durante a «guerra dos quatro dias».
A. A posição do Parlamento Europeu
Em 10 de setembro de 2015, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução onde manifestava
sérias preocupações com a deterioração contínua da situação dos direitos humanos no país
e apelava às autoridades do Azerbaijão para que cessassem imediatamente a repressão da
sociedade civil e do trabalho no domínio dos direitos humanos.
Isto levou a que o parlamento azerbaijano (Milli Majlis) aprovasse uma resolução na qual
condenava o caráter «parcial» da resolução do Parlamento Europeu de 10 de setembro de 2015,
instava o Parlamento a adotar uma posição construtiva relativamente ao Azerbaijão e enumerava
um conjunto de severas medidas de retaliação, nomeadamente a retirada do país da Assembleia
Parlamentar Euronest. A decisão deveria produzir efeitos um ano após a sua comunicação
oficial, ou seja, em 5 de outubro de 2016, mas, na sequência de uma reunião da CPC realizada em
Bacu em setembro de 2016, foi revogada, em 30 de setembro, por uma decisão do Milli Majlis.
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Leyla Yunus, ativista azerbaijana dos direitos humanos que esteve presa juntamente com o
marido, Arif, entre julho de 2014 e abril de 2016, tendo sido libertada após uma intensa pressão
e apoio humanitário/sanitário do Parlamento, foi finalista do Prémio Sakharov para a Liberdade
de Pensamento atribuído pelo Parlamento Europeu em 2014.
Na sequência de contactos de alto nível entre a UE e o Azerbaijão no início de 2016, a Comissão
Parlamentar de Cooperação (CPC) realizou a sua primeira reunião desde 2012, de 19 a 21
de setembro de 2016. A 14.ª reunião UE-Azerbaijão teve lugar em Bruxelas, em 2 e 3 de maio de
2017, e foi concluída por uma declaração conjunta, que salientou, em particular, a possibilidade
de relações económicas mais estreitas que poderão decorrer das negociações sobre um novo
acordo, a importância do Corredor Meridional de Gás, a importância de progressos nos domínios
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, bem como da democracia e do Estado
de direito, e a necessidade de encontrar, o mais rapidamente possível, uma solução pacífica e
duradoura para o conflito do Nagorno-Karabagh.
No contexto desta reformulação das relações da União com o Azerbaijão no quadro de um novo
acordo, a comissão AFET está a elaborar um relatório intercalar que deverá ser apresentado até
ao final de 2017 e que conterá as recomendações a transmitir aos negociadores sobre o acordo
UE-Azerbaijão.
B. Observação eleitoral
O Azerbaijão acolheu deputados ao Parlamento Europeu no âmbito das missões eleitorais do
ODIHR da OSCE. Considera-se que nenhuma das eleições realizadas no país, no período
em que essas missões decorreram, cumpriu os requisitos internacionais, para além de que as
recomendações ainda não foram seguidas. Devido à ausência de acordo com as autoridades do
Azerbaijão, o ODIHR da OSCE não observou as eleições legislativas de 1 de novembro de 2015.
Contudo, o Azerbaijão permitiu o envio de uma missão de observação eleitoral da Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), muito mais limitada em termos de âmbito e
duração. A missão da APCE concluiu que «o aumento significativo da afluência às urnas e a
transparência dos procedimentos de votação e de contagem dos votos demonstraram mais um
passo em frente por parte da República do Azerbaijão no sentido de eleições livres, justas e
democráticas» e, apesar de observar alguns casos de «votação fraudulenta», considerou que o
resultado destas eleições expressou a vontade do povo azerbaijano[1].
Em julho de 2016, o Presidente Ilham Aliyev convocou um referendo para setembro desse ano
com o objetivo de alterar a constituição. O referendo, sobre 29 alterações da Constituição da
República do Azerbaijão, realizou-se em 26 de setembro de 2016 num contexto eleitoral pacífico
e «transparente», segundo a missão de avaliação da APCE. No entanto, muitos observadores
consideraram que este referendo se tratou de uma tentativa do Presidente de reforçar o seu poder,
nomeadamente, através No entanto, muitos observadores consideraram que este referendo se
tratou de uma tentativa do Presidente de reforçar o seu poder, nomeadamente, através do
aumento da duração do mandato presidencial de cinco para sete anos, da transferência de
algumas competências do Primeiro-Ministro para o cargo recém-criado de Vice-Presidente, da
atribuição ao Presidente da capacidade para dissolver o parlamento e da eliminação da idade
mínima de 35 anos para a candidatura à presidência. Embora Bacu não tenha solicitado a
opinião de peritos, a Mesa da APCE instou a Comissão de Veneza a emitir um parecer sobre
as alterações planeadas. O parecer preliminar, emitido em 20 de setembro de 2016, salientou
diversas preocupações, em particular quanto ao processo que conduziu ao referendo, bem como

[1]Relatório de observação eleitoral sobre a observação das eleições legislativas no Azerbaijão, 20 de novembro
de 2015, documento 13923, p. 7 (Relator: Jorde XUCLÀ, Espanha, ALDE).
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ao reforço das competências do Presidente e ao enfraquecimento do papel do Parlamento do
país. A UE publicou uma declaração na qual assinala as lacunas identificadas no processo que
conduziu ao referendo e convida Bacu a ter em conta as conclusões da Comissão de Veneza
quando aplicar as alterações constitucionais votadas por uma maioria de cidadãos azerbaijanos.
Jérôme Legrand
09/2017
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