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TREI ȚĂRI VECINE DIN CAUCAZUL DE SUD,
MEMBRE ALE PARTENERIATULUI ESTIC

Politica UE privind Parteneriatul estic, inaugurată în 2009, acoperă șase state postsovietice:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Parteneriatul estic a fost creat
pentru a sprijini reformele economice, sociale și politice din aceste state, permițându-le să
își consolideze procesul de democratizare și bună guvernare, securitatea energetică, protecția
mediului și dezvoltarea socială și economică. Toți membrii, cu excepția Belarusului, fac parte
din Adunarea Parlamentară Euronest.

În cadrul Parlamentului European își desfășoară activitatea o Delegație pentru Caucazul
de Sud, care supraveghează comisiile parlamentare de cooperare (CPC) pentru Armenia și
Azerbaidjan și Comitetul parlamentar de asociere (CPA) cu Georgia și monitorizează activitatea
Reprezentantului Special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia.

GEORGIA

Alegerile prezidențiale din 2013 și alegerile parlamentare din 2016 au fost câștigate de ,,Coaliția
de vis a Georgiei” (GD) și au confirmat orientarea euro-atlantică a țării. Acordul de liber schimb
aprofundat și cuprinzător, bazat pe Acordul de asociere din 2014, a intrat în vigoare în iulie 2016.
Georgia a depus eforturi considerabile pentru a-și alinia legislația la standardele UE, inclusiv în
ceea ce privește liberalizarea regimului vizelor. Economia țării se confruntă însă cu probleme
grave și sunt necesare reforme interne.
Propunerea Comisiei privind liberalizarea regimului vizelor a fost adoptată la 27 februarie 2017,
la finalul unui proces îndelungat, și a fost semnată de oficiali georgieni și ai UE, la 1 martie 2017,
la Bruxelles. Cetățenii georgieni care dețin un pașaport biometric și călătoresc în UE pentru o
perioadă de până la 90 de zile în scopuri profesionale, turistice sau familiale nu vor mai avea
nevoie de viză.
Democrația georgiană suferă în continuare din cauza polarizării semnificative a vieții politice,
persistând tensiunile dintre coaliția GD și Mișcarea națională unită înființată de fostul președinte
Miheil Saakașvili, pe fondul unor acuzații recurente de acte de justiție selective și campanii
anticorupție motivate politic. Alegerile parlamentare din octombrie 2016 au fost evaluate ca
fiind în mare parte democratice și corecte, în ciuda unor abateri și acuzații de intimidare.
Formațiunea GD a câștigat alegerile, obținând „majoritatea constituțională” (75 % dintre
deputați) necesară pentru a adopta o modificare a Constituției.
Georgia s-a angajat pe calea reformelor, care implică modificări ale Constituției cu efecte
pe termen lung. Din păcate însă, polarizarea politică a țării a deturnat procesul de reformă
constituțională, ducând la o bătălie majoră între partidul aflat la putere, opoziție și principalele
organizații ale societății civile. În timp ce problemele au fost rezolvate rapid prin adoptarea
reformelor doar de către parlamentarii GD, imaginea pozitivă a Georgiei, care s-a construit în
ani de zile, ar putea fi distrusă de procesul volatil de consultare și de eventuala imposibilitate de
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a se ajunge la un consens. Orice încredere pe care populația ar mai putea-o avea în clasa politică,
alături de legitimitatea noii Constituții, ar putea fi și ea distrusă. UE sprijină rolul de consilier și
de facilitator al Comisiei de la Veneția (CV) din cadrul Consiliului Europei în acest proces de
reformă și se așteaptă ca guvernul georgian să rămână cât mai incluziv cu putință, respectând,
în același timp, recomandările CV.
Alegerile locale din 21 octombrie 2017 vor fi urmărite cu atenție, fiind un test de popularitate
pentru majoritatea aflată la putere și pentru opoziție.
UE sprijină reformele instituționale care vizează îmbunătățirea guvernanței și a democrației.
Succesul lor depinde de gradul în care sunt transpuse în practică.
Confruntați cu anexarea lentă, dar continuă, a Osetiei de Sud și a Abhaziei de către Federația
Rusă, georgienii și-au investit speranțele într-o mai mare apropiere de UE și de NATO.
Răpirea misterioasă a jurnalistului azer Afgan Mukhtarli este însă un memento de rău augur al
vulnerabilității Georgiei în fața vecinilor săi.
A. Poziția Parlamentului European
UE a subliniat importanța soluționării pașnice a impasului din regiunile Osetia de Sud și
Abhazia, cu respectarea integrității teritoriale a Georgiei. Dialogul strategic UE-Georgia pe tema
chestiunilor legate de acest conflict, care a avut loc la Bruxelles în 2015, reprezintă o dovadă
de încredere în relațiile dintre cele două părți, în pofida unor divergențe privind concluziile
operaționale.
B. Cooperarea interparlamentară
Cea de a cincea reuniune a Comisiei parlamentare de asociere UE-Georgia a avut loc la Tbilisi
la 19 și 20 septembrie 2017. În cadrul acesteia au fost adoptate în unanimitate o declarație
finală și o serie de recomandări, subliniind evoluțiile pozitive, cum sunt reformele care au dus
la Decizia privind liberalizarea vizelor, amendamentele la Legea privind instanțele de drept
comun, Legea privind serviciul civil și noul Cod privind evaluarea impactului asupra mediului,
precum și amendamentele la Codul privind detenția. În plus, textul s-a axat și pe necesitatea
îmbunătățirii independenței și eficacității sistemului judiciar, a avansării pe calea reformării
gestiunii finanțelor publice și a elaborării și implementării de politici privind egalitatea de șanse
între femei și bărbați. Documentul a evidențiat, de asemenea, că este necesar să se asigure
diversitatea și pluralismul mass-mediei și un proces transparent și corect de selecție a viitorului
Apărător Public (Ombudsman), precum și să se realizeze o anchetă eficace și detaliată a răpirii
dlui Afgan Mukhtarli. În fine, textul a reiterat sprijinul UE pentru independența, suveranitatea și
integritatea teritorială a Georgiei, în cadrul granițelor acesteia recunoscute pe plan internațional.
C. Observarea alegerilor
Georgia a găzduit delegații ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului
al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE ODIHR), din care au făcut
parte și deputați în Parlamentul European, în cadrul procesului de monitorizare de către OSCE
a alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale din această țară. Cele mai recente alegeri
parlamentare și prezidențiale au fost considerate „în mare parte” satisfăcătoare. Parlamentul
European a trimis o misiune de observare a alegerilor la Tbilisi ca parte a unei operațiuni
mai extinse de observare a alegerilor desfășurate de OSCE ODIHR în vederea alegerilor
parlamentare din 8 octombrie 2016. În pofida câtorva incidente, puține la număr, identificate de
organizații internaționale și naționale ale societății civile, majoritatea observatorilor au raportat
o campanie pașnică și eforturi depuse de guvern pentru organizarea unor alegeri exemplare.
În ceea ce privește viitoarele alegeri locale (care urmează să fie monitorizate de către OSCE
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ODIHR), declarația finală a celei de a cincea CPA a recomandat ca, la 21 octombrie 2017, să se
asigure alegeri locale competitive, corecte și transparente.

ARMENIA

Relațiile Armeniei cu UE au un caracter dual, dar a sosit poate timpul pentru un nou început.
Pe de o parte, în septembrie 2013, președintele Armeniei a declarat că țara sa va adera la Uniunea
Economică Eurasiatică (EAEU) cu Belarus, Kazahstan și Rusia. Armenia a semnat Tratatul de
aderare la EAEU la 10 octombrie 2014, cu puțin timp înainte ca Uniunea să intre în vigoare,
la 1 ianuarie 2015.
Pe de altă parte, lansarea, în decembrie 2015, a negocierilor pe tema unui nou acord UE-
Armenia a marcat un punct de cotitură după virajul în favoarea Moscovei din septembrie 2013.
Pragmatismul de care au dat dovadă până în prezent cele două țări a dus la încheierea rapidă,
la 28 februarie 2017, a unui acord de parteneriat cuprinzător și consolidat întemeiat pe valorile
UE dar compatibil cu noile obligații ale Erevanului față de EAEU.
Situația politică deja polarizată a devenit și mai tensionată în 2015, în contextul reformei
constituționale lansate de guvern. În pofida unui număr de îmbunătățiri îndelung așteptate
în domeniul drepturilor omului și al statului de drept, salutate de Comisia de la Veneția a
Consiliului Europei, dezbaterea a fost dominată de propunerea de transformare a sistemului
prezidențial într-un sistem parlamentar. După implementarea primelor modificări, în 2016 a fost
pusă în practică o reformă a codului electoral, în urma unui proces incluziv la care au luat parte
opoziția și societatea civilă. Timp de peste 20 de ani, Armenia a fost implicată într-un „conflict
prelungit” cu Azerbaidjanul pe tema statutului regiunii Nagorno-Karabah, tensiunile atingând,
în aprilie 2016, în timpul „războiului de patru zile”, cel mai ridicat nivel începând din 1994.
Relațiile cu Turcia sunt reci.
A. Poziția Parlamentului European
Un protocol la Comisia parlamentară de asociere (CPA) UE-Armenia privind un acord-cadru
de stabilire a principiilor generale ale participării instituțiilor armene la programele UE a fost
încheiat în decembrie 2012. Negocierile privind un nou acord-cadru UE-Armenia au fost lansate
în decembrie 2015 și s-au încheiat la 21 martie 2017, prin parafarea acordului de parteneriat
cuprinzător și consolidat. Se preconizează că acordul va fi semnat la summitul Parteneriatului
estic, în noiembrie 2017. În acest context, în care UE își remodelează relația cu Armenia într-
un nou acord, AFET va pregăti un raport în procedură de aprobare până la finalul anului 2017.
Consolidarea democrației în Armenia reprezintă o prioritate pentru Parlamentul European.
În aprilie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la centenarul Genocidului
armean.
B. Cooperarea interparlamentară
Cea mai recentă reuniune interparlamentară UE-Armenia a CPC a avut loc în ianuarie 2017 la
Strasbourg și s-a încheiat cu o declarație comună și cu recomandări legate, în special, de sprijinul
UE pentru procesul de reformă din Armenia și de rolul important pe care îl poate juca societatea
civilă în acest context.
C. Observarea alegerilor
Armenia a găzduit deputați în Parlamentul European – în calitatea lor de membri ai misiunilor
de observare a alegerilor ale OSCE ODIHR – de cinci ori până în prezent și o va face din nou
cu ocazia alegerilor parlamentare din 2017. Organizarea alegerilor în Armenia s-a îmbunătățit
treptat, dar unele probleme persistă. Majoritatea recomandărilor formulate de OSCE ODIHR
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în urma misiunii sale de monitorizare din 2013 au fost transpuse în practică, astfel cum se
precizează în cel mai recent raport interimar al OSCE ODIHR publicat înaintea votului din
2 aprilie.

AZERBAIDJAN

Negocierile pentru încheierea unui acord de asociere au demarat în 2010, iar în noiembrie 2013
Azerbaidjanul a semnat cu UE un acord de facilitare a acordării vizelor. Deși Azerbaidjanul și
UE și-au consolidat recent cooperarea în sectorul energetic, o mai strânsă cooperare economică
între cei doi parteneri va depinde de progresele înregistrate de Azerbaidjan în ceea ce privește
construirea instituțiilor democratice și aderarea la Organizația Mondială a Comerțului.
În ultimii doi ani au survenit neînțelegeri pe tema acordului actualizat, a unor acțiuni de
reprimare a societății civile și a criticilor din partea UE. O serie de vizite ale unor oficiali UE la
Baku în 2016 și eliberarea unor activiști pentru drepturile omului din Azerbaidjan au creat însă
perspective favorabile pentru o reluare treptată a relațiilor. Consiliul Uniunii Europene a adoptat
un mandat pentru un „acord cuprinzător” între UE și Azerbaidjan, iar negocierile au început
la 7 februarie 2017. Noul text se va baza pe și va înlocui totodată actualul APC și va extinde
domeniul de aplicare al relațiilor, ținând cont de revizuirea politicii europene de vecinătate. Noul
acord va aborda nu doar chestiuni politice, ci și chestiuni comerciale, energetice și alte aspecte
specifice, inclusiv condițiile pentru posibila instituire a unui regim de călătorii fără viză în viitor.
Acesta ar trebui să includă dispoziții privind aspecte aferente politicii externe și de securitate
comune (PESC) și aspecte non-PESC, inclusiv prevederi solide privind democrația, statul de
drept și drepturile fundamentale. O reuniune a comitetului de cooperare a avut loc la Baku la
sfârșitul lunii mai 2017, iar un consiliu de cooperare urmează să fie organizat în toamna anului
2017. La 2 și 27 ianuarie 2017, Subcomisia UE-Azerbaidjan pentru energie, transport și mediu
s-a reunit la Baku, aceasta fiind prima astfel de întâlnire în decursul a trei ani.
Timp de peste 20 de ani, Azerbaidjanul a fost implicat într-un „conflict prelungit” cu Armenia pe
tema statutului regiunii Nagorno-Karabah (NK), tensiunile atingând, în aprilie 2016, în timpul
„războiului de patru zile”, cel mai ridicat nivel începând din 1994.
A. Poziția Parlamentului European
La 10 septembrie 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care și-a exprimat
profunda preocupare cu privire la deteriorarea continuă a situației drepturilor omului din această
țară și a făcut apel la autoritățile azere să pună imediat capăt represiunilor împotriva societății
civile și a acțiunilor de apărare a drepturilor omului.
Acest lucru a determinat Parlamentul azer (Milli Majlis) să adopte o rezoluție în care a
condamnat caracterul „părtinitor” al rezoluției Parlamentului European din 10 septembrie 2015,
a făcut apel la Parlamentul European să adopte o poziție constructivă față de Azerbaidjan și a
enumerat o serie de măsuri de retorsiune dure, inclusiv retragerea din Adunarea Parlamentară
Euronest. Decizia urma să intre în vigoare la un an după notificarea sa oficială, și anume la
5 octombrie 2016, dar, în urma unei reuniuni a CPC organizate la Baku în septembrie 2016,
aceasta a fost anulată printr-o decizie a Milli Majlis adoptată la 30 septembrie.
Leyla Yunus, o activistă pentru drepturile omului din Azerbaidjan, încarcerată, împreună cu
soțul ei, Arif, din iulie 2014 până în aprilie 2016 și eliberată în urma unei presiuni susținute din
partea Parlamentului European și a sprijinului umanitar și medical, s-a numărat în 2014 printre
finaliștii Premiului Saharov pentru libertatea de gândire decernat de Parlamentul European.
În urma unor contacte la nivel înalt între UE și Azerbaidjan, care au avut loc la începutul anului
2016, comisia parlamentară de cooperare (CPC) a fost în măsură să își țină prima reuniune
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din 2012 și până în prezent, în perioada 19-21 septembrie 2016. Cea de a 14-a reuniune UE-
Azerbaidjan a avut loc la Bruxelles în perioada 2-3 mai 2017 și s-a încheiat cu o declarație
comună care subliniază îndeosebi potențialul unor relații economice mai strânse urmând să
fie lansate de negocierile pe tema unui nou acord, importanța coridorului sudic al gazelor,
importanța progreselor în domeniile drepturilor omului și libertăților, precum și ale democrației
și statului de drept și necesitatea găsirii unei soluții pașnice și de durată la conflictul din NK,
cât mai curând posibil.
În acest context, în care UE își remodelează relația cu Armenia într-un nou acord,
AFET pregătește un raport interimar cu recomandări adresate negociatorilor acordului UE-
Azerbaidjan, care urmează să fie publicat înainte de sfârșitul anului 2017.
B. Observarea alegerilor
Azerbaidjanul a găzduit deputați în Parlamentul European care au participat la misiunile
electorale ale OSCE ODIHR. Toate alegerile organizate în țară în perioada vizată de aceste
misiuni au fost considerate ca nerespectând cerințele internaționale, iar recomandările nu au fost
încă transpuse în practică. Din cauza lipsei unui acord cu autoritățile azere, OSCE ODIHR nu
a observat alegerile parlamentare din 1 noiembrie 2015.
Azerbaidjanul a permis însă desfășurarea unei misiuni de observare a alegerilor din partea
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care a avut o durată și un domeniu de
aplicare mult mai limitat. Misiunea APCE a concluzionat că „creșterea semnificativă a prezenței
la vot și transparența procedurilor de vot și de numărare a voturilor au demonstrat un alt pas
înainte făcut de Republica Azerbaidjan înspre alegeri libere, corecte și democratice” și, în pofida
observării unor „fraude electorale minore”, a fost de părere că rezultatul votului exprimă voința
poporului azer[1].
În iulie 2016, președintele Aliyev a anunțat organizarea unui referendum în luna septembrie
2016 pentru modificarea Constituției. Referendumul privind 29 de amendamente la Constituția
Republicii Azerbaidjan a avut loc la 26 septembrie 2016, într-un context electoral pașnic
și „transparent”, potrivit misiunii de evaluare a APCE. Acesta este însă considerat de
numeroși observatori drept o tentativă a președintelui de a-și consolida puterea prin prelungirea
mandatului prezidențial de la cinci la șapte ani, transferarea unora dintre atribuțiile actuale ale
prim-ministrului către un post nou creat de vicepreședinte, autorizarea președintelui să dizolve
parlamentul și eliminarea limitei minime de vârstă de 35 de ani pentru candidații la funcția
de președinte. Deși Azerbaidjanul nu a solicitat opinia unor experți, Biroul APCE a cerut
avizul Comisiei de la Veneția privind modificările avute în vedere. În avizul preliminar, emis
la 20 septembrie 2016, sunt exprimate o serie de preocupări, îndeosebi în privința procesului
premergător referendumului și a consolidării puterilor președintelui și a slăbirii parlamentului.
UE a dat publicității o declarație în care ia act de deficiențele identificate în cursul procesului
premergător referendumului și invită Baku să țină cont de constatările Comisiei de la Veneția la
implementarea amendamentelor constituționale votate de o majoritate de azeri.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Raport de observare a alegerilor privind observarea alegerilor parlamentare din Azerbaidjan, 20 noiembrie 2015,
doc. 13923, p. 7 (Raportor: Jorde XUCLÀ, Spania, ALDE).
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