
Informačné listy o Európskej únii - 2017 1

TRAJA SUSEDIA VÝCHODNÉHO
PARTNERSTVA V ZAKAUKAZSKU

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá vznikla v roku 2009, zahŕňa šesť krajín
bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko
a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 s cieľom podporovať snahy o politické, sociálne
a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na zvýšenie demokratizácie, zlepšovanie
dobrej správy, energetickej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Všetky členské krajiny okrem Bieloruska sú súčasťou Parlamentného
zhromaždenia Euronest.

Európsky parlament má Delegáciu pre vzťahy s krajinami Zakaukazska, ktorá vykonáva dohľad
nad výbormi pre parlamentnú spoluprácu s Arménskom a Azerbajdžanom a Parlamentným
výborom pre pridruženie EÚ – Gruzínsko a monitoruje prácu osobitného zástupcu EÚ pre
Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku.

GRUZÍNSKO

Gruzínske prezidentské voľby v roku 2013 a parlamentné voľby v roku 2016 priniesli víťazstvo
novej koalície Gruzínsky sen (GS) a potvrdili euroatlantickú orientáciu krajiny. Prehĺbená
a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA), založená na dohode o pridružení z roku
2014, nadobudla platnosť v júli 2016. Gruzínsko vynaložilo značné úsilie z hľadiska zosúladenia
právnych predpisov s normami EÚ vrátane liberalizácie vízového režimu. Hospodárstvo však
čelí vážnym problémom a sú potrebné vnútorné reformy.
Po zdĺhavom procese bol návrh Komisie o liberalizácii vízového režimu prijatý 27. februára
2017 a podpísaný zástupcami EÚ a Gruzínska 1. marca v Bruseli. Občania Gruzínska
s biometrickým pasom, ktorí cestujú do EÚ na najviac 90 dní na obchodné, turistické alebo
rodinné účely, už nebudú potrebovať víza.
Gruzínska demokracia však naďalej trpí veľkou polarizáciou politického života
a pretrvávajúcim napätím medzi GS a Zjednoteným národným hnutím bývalého prezidenta
Michaila Saakašviliho, pričom sa opakujú obvinenia zo selektívnej spravodlivosti a politicky
motivovaných protikorupčných kampaní. Parlamentné voľby v októbri 2016 boli vyhodnotené
ako všeobecne demokratické a spravodlivé, napriek niektorým procesným chybám
a obvineniam zo zastrašovania. GS vyhral, pričom si zaistil ústavnú väčšinu (75 % poslancov),
ktorá je potrebná na schválenie zmeny ústavy.
Gruzínsko neustále pokračuje v reformách s ďalekosiahlymi zmenami ústavy. Žiaľ,
polarizácia gruzínskej politiky narušila proces ústavnej reformy, čo viedlo k veľkému
súboju medzi vládnucou stranou, opozíciou a hlavnými organizáciami občianskej spoločnosti.
Zatiaľ čo problémy sa rýchlo vyriešili prijatím reforiem len poslancami koalície GS,
pozitívny obraz Gruzínska, ktorý budoval roky, mohol byť zničený vrtkavým procesom
konzultácií a potenciálnou neschopnosťou dosiahnuť konsenzus. Akákoľvek zostávajúca
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dôvera obyvateľstva v politikov, ako aj legitimita novej ústavy tiež mohli byť zničené. EÚ
podporuje vedúcu a moderátorskú úlohu Benátskej komisie Rady Európy v tomto procese
reforiem a od vlády Gruzínska očakáva, že zostane čo najinkluzívnejšia a bude plniť
odporúčania Benátskej komisie.
Miestne voľby, ktoré sa konajú 21. októbra 2017, budú testom popularity vládnucej väčšiny
a opozície.
EÚ podporuje inštitucionálne reformy na zlepšenie správy vecí verejných a demokracie. Ich
úspech závisí od stupňa vykonávania.
Gruzínci, ktorí sú konfrontovaní s pomalou, ale pokračujúcou anexiou Južného Osetska
a Abcházska Ruskou federáciou, upínajú svoju nádej na priblíženie sa k EÚ a NATO. Záhadný
únos azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho, je hrozivou pripomienkou gruzínskej
zraniteľnosť zo strany susedov.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
EÚ zdôrazňuje dôležitosť mierového riešenia patovej situácie v regiónoch Južné Osetsko
a Abcházsko, ako aj rešpektovania územnej celistvosti Gruzínska. Strategický dialóg medzi
EÚ a Gruzínskom o otázkach súvisiacich s konfliktom, ktorý sa konal v roku 2015 v Bruseli,
je znakom dôvery vo vzťahoch medzi týmito dvoma stranami napriek niektorým rozdielnym
názorom, čo sa týka operatívnych záverov.
B. Medziparlamentná spolupráca
Piata schôdza Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Gruzínsko sa uskutočnila
19. a 20. septembra 2017 v Tbilisi. Záverečné znenie vyhlásenia a odporúčania bolo
jednomyseľne prijaté na zasadnutí, pričom sa zdôraznil pozitívny vývoj, ako napríklad reformy
vedúce k liberalizácii vízového režimu, zmeny zákona o všeobecných súdoch, zákona o štátnej
službe a nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj zmeny predpisov
odňatia slobody. Okrem toho sa znenie zameriava aj na potrebu zlepšiť nezávislosť a efektívnosť
súdnictva, pokročiť v reforme správy verejných financií a vypracovať a vykonávať politiky
v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami. V dokumente sa zároveň zdôrazňuje potreba
zabezpečiť rozmanitosť a pluralizmus v médiách a transparentný a spravodlivý proces pri
výbere budúceho verejného ochrancu práv (ombudsmana) a pri efektívnom a dôkladnom
vyšetrovaní únosu Afgana Muchtarliho. V texte sa uvádza, že EP naďalej podporuje nezávislosť,
zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc,
C. Pozorovanie volieb
Gruzínsko navštívili delegácie Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE ODIHR) vrátane poslancov Európskeho
parlamentu, ako súčasť dohľadu OBSE nad parlamentnými, prezidentskými a miestnymi
voľbami v krajine. Posledné parlamentné a prezidentské voľby v Gruzínsku boli ohodnotené ako
vo všeobecnosti uspokojivé. Európsky parlament vyslal volebný pozorovateľský tím do Tbilisi
ako súčasť širšej volebnej pozorovateľskej operácie ODIHR OBSE v súvislosti s parlamentnými
voľbami, ktoré sa konali 8. októbra 2016. Napriek niekoľkým incidentom identifikovaným
medzinárodnými a národnými organizáciami občianskej spoločnosti väčšina pozorovateľov
hlásila pokojnú kampaň a úsilie vlády uskutočniť príkladné voľby. Pokiaľ ide o nadchádzajúce
voľby do miestnych samospráv (ktoré budú pozorovať OBSE/ODIHR), v záverečnom vyhlásení
5. parlamentného výboru pre pridruženie sa odporúča zaistenie súťažných, spravodlivých
a transparentných miestnych volieb, ktoré sa budú konať 21. októbra 2017.
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ARMÉNSKO

Vzťahy EÚ a Arménska sú nevyjasnené, ale možno nastal čas na nový začiatok.
Na jednej strane arménsky prezident v septembri 2013 vyhlásil, že krajina vstúpi do Eurázijskej
hospodárskej únie (EAHU) s Bieloruskom, Kazachstanom a Ruskom. Arménsko podpísalo
dohodu o pristúpení k EAHU 10. októbra 2014, krátko pred nadobudnutím platnosti tejto únie
1. januára 2015.
Na druhej strane znamenalo začatie rokovaní o novej dohode medzi EÚ a Arménskom
v decembri 2015 prelom po obrate k Moskve zo septembra 2013. Pragmatizmus oboch
strán viedol k rýchlemu uzatvoreniu komplexnej dohody o posilnenom partnerstve medzi EÚ
a Arménskom 28. februára 2017, ktorej základom sú hodnoty EÚ, no zároveň je zlučiteľná
s novými záväzkami Jerevanu v rámci EAHU.
Už polarizovaná politická situácia sa ešte viac vyhrotila v roku 2015 v súvislosti s ústavnou
reformou, ktorú začala vláda. Napriek mnohým dlho očakávaným zlepšeniam v oblasti
ľudských práv a právneho štátu, ktoré privítala Benátska komisia Rady Európy, diskusiám
dominoval návrh zmeniť prezidentský systém na parlamentný. Po vykonaní prvých zmien sa
v roku 2016 uskutočnila reforma volebného zákona, po inkluzívnom procese za účasti opozície
a občianskej spoločnosti. Arménsko je už vyše 20 rokov účastníkom zdĺhavého konfliktu
s Azerbajdžanom v súvislosti so štatútom regiónu Náhorný Karabach, pričom napätie nedávno
dosiahlo najvyššiu úroveň od roku 1994 počas tzv. štvordňovej vojny v apríli 2016. Vzťahy
s Tureckom sú chladné.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
V decembri 2012 bol uzavretý protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ
a Arménskom týkajúci sa rámcovej dohody o všeobecných zásadách účasti arménskych
inštitúcií na programoch EÚ. Rokovania o novej rámcovej dohode medzi EÚ a Arménskom
sa začali v decembri 2015 a skončili 21. marca 2017 uzatvorením komplexnej dohody
o hospodárskom partnerstve. Očakáva sa, že bude podpísaná na samite Východného partnerstva
v novembri 2017. Výbor AFET vypracuje do konca roka 2017 v súvislosti s preformulovaním
vzťahov EÚ s Arménskom v novej dohode správu týkajúcu sa postupu súhlasu.
Pre Európsky parlament je prioritou konsolidácia demokracie v Arménsku. V apríli 2015 prijal
Európsky parlament uznesenie o 100. výročí genocídy Arménov.
B. Medziparlamentná spolupráca
Posledná medziparlamentná schôdza parlamentného výboru pre spoluprácu sa uskutočnila
v januári 2017 v Štrasburgu a jej výsledkom boli spoločné vyhlásenie a odporúčania, ktoré sa
zamerali najmä na podporu procesu reforiem v Arménsku zo strany EÚ a na významnú úlohu
občianskej spoločnosti v tomto kontexte.
C. Pozorovanie volieb
Poslanci Európskeho parlamentu navštívili Arménsko ako súčasť volebných pozorovacích misií
OBSE ODIHR doteraz päťkrát a zúčastnia sa aj na parlamentných voľbách v roku 2017.
Organizácia volieb v Arménsku sa postupne zlepšuje, aj keď niektoré problémy pretrvávajú.
Podľa poslednej predbežnej správy OBSE ODIHR vydanej pred voľbami z 2. apríla bola väčšina
odporúčaní OBSE ODIHR z pozorovacej misie v roku 2013 splnená.

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

Rokovania o dohode o pridružení s EÚ sa začali v roku 2010 a v novembri 2013 Azerbajdžan
s EÚ podpísal dohodu o zjednodušení vízového režimu. Hoci Azerbajdžan a EÚ v poslednom
čase posilnili spoluprácu v odvetví energetiky, ďalšia hospodárska spolupráca medzi oboma
partnermi bude závisieť od pokroku Azerbajdžanu v budovaní demokratických inštitúcií
a vstupe do Svetovej obchodnej organizácie.
V uplynulých dvoch rokoch došlo k nezhodám týkajúcim sa zmodernizovanej dohody,
k tvrdému zákroku proti občianskej spoločnosti a ku kritike zo strany EÚ. Návštevy vysokých
predstaviteľov EÚ v Baku v roku 2016 a prepustenie niektorých azerbajdžanských obhajcov
ľudských práv však vytvorili príležitosť na postupné obnovenie vzťahov. Rada Európskej
únie prijala mandát na komplexnú dohodu medzi EÚ a Azerbajdžanom a rokovania sa začali
7. februára 2017. Nové znenie bude vychádzať z existujúcich dohôd o partnerstve a spolupráci
a rozšíri rozsah vzťahov s ohľadom na preskúmanie európskej susedskej politiky. Táto nová
dohoda sa bude zaoberať nielen politickými otázkami, ale aj obchodom, energetikou a inými
osobitnými otázkami vrátane podmienok na možné vytvorenie budúceho bezvízového režimu.
Mala by obsahovať ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (SZBP)
a záležitostiach mimo SZBP vrátane ustanovení o demokracii, právnom štáte a základných
právach. V Baku sa koncom mája 2017 uskutočnilo stretnutie výboru pre spoluprácu a rada pre
spoluprácu sa uskutoční na jeseň 2017. V dňoch 2. a 27. januára 2017 sa v Baku uskutočnila
schôdza podvýboru EÚ – Azerbajdžan pre energetiku, dopravu a životné prostredie (prvýkrát
po troch rokoch).
Azerbajdžan je už vyše 20 rokov účastníkom zdĺhavého konfliktu s Arménskom v súvislosti
so štatútom regiónu Náhorný Karabach, pričom napätie nedávno dosiahlo najvyššiu úroveň od
roku 1994 počas tzv. štvordňovej vojny v apríli 2016.
A. Pozícia Európskeho parlamentu
Európsky parlament prijal 10. septembra 2015 uznesenie, v ktorom vyjadril vážne znepokojenie
nad ďalej sa zhoršujúcou situáciou v oblasti ľudských práv v krajine a vyzval azerbajdžanské
orgány, aby okamžite zastavili represiu voči občianskej spoločnosti a jej činnostiam v oblasti
ľudských práv.
To viedlo azerbajdžanský parlament (Milli Madžlis) k prijatiu uznesenia, v ktorom odsúdil
„zaujaté“ uznesenie Európskeho parlamentu z 10. septembra 2015, vyzval Európsky parlament,
aby zaujal konštruktívny postoj k Azerbajdžanu, a uviedol niekoľko tvrdých odvetných opatrení
vrátane vystúpenia z Parlamentného zhromaždenia Euronest. Rozhodnutie malo nadobudnúť
platnosť jeden rok po jeho formálnom oznámení, t. j. 5. októbra 2016, ale v nadväznosti na
zasadnutie parlamentného výboru pre spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo v septembri 2016 v Baku,
bolo zrušené rozhodnutím azerbajdžanského parlamentu z 30. septembra.
Lejla Junusová, azerbajdžanská aktivistka v oblasti ľudských práv väznená spolu s manželom
Arifom od júla 2014 do apríla 2016 a prepustená po intenzívnom nátlaku Európskeho
parlamentu a humanitárnej/zdravotnej podpore, bola finalistkou Sacharovovej ceny Parlamentu
za slobodu myslenia za rok 2014.
Po kontaktoch na vysokej úrovni medzi EÚ a Azerbajdžanom začiatkom roku 2016 mohol
parlamentný výbor pre spoluprácu zasadnúť prvýkrát od roku 2012, a to od 19. do 21. septembra
2016. 14. schôdza medzi EÚ a Azerbajdžanom sa konala v Bruseli 2. a 3. mája 2017
a bola ukončená spoločným vyhlásením, v ktorom sa zdôrazňuje predovšetkým potenciál
užších hospodárskych vzťahov, ktoré majú začať rokovaniami o novej dohode, význame
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južného koridoru zemného plynu, význame pokroku v oblasti ľudských práv a slobôd, ako
aj o demokracii a právnom štáte či potrebe nájsť mierové a trvalé vyriešenie konfliktu na
Náhornom Karabachu v čo najkratšom čase.
Výbor AFET pripravuje v súvislosti s preformulovaním vzťahov EÚ s Azerbajdžanom
v novej dohode priebežnú správu s odporúčaniami pre strany rokujúce o dohode medzi EÚ
a Azerbajdžanom, ktorá sa má vypracovať do konca roka 2017.
B. Pozorovanie volieb
Európsky parlament navštevoval Azerbajdžan ako súčasť volebných misií OBSE ODIHR.
Všetky voľby v krajine, ktoré sa uskutočnili v čase volebných misií, sa považovali za
nespĺňajúce medzinárodné požiadavky. Odporúčania ešte neboli vykonané. Pre chýbajúcu
dohodu s azerbajdžanskými orgánmi OBSE ODIHR nepozorovala parlamentné voľby
z 1. novembra 2015.
Azerbajdžan umožnil nasadenie volebnej pozorovateľskej misie Parlamentného zhromaždenia
Rady Európy (PACE), ktorá však mala oveľa obmedzenejší rozsah a trvanie. Misia PACE
dospela k záveru, že „významný nárast účasti voličov a transparentnosti postupov hlasovania
a sčítavania hlasov preukázali ďalší pokrok Azerbajdžanskej republiky smerom k slobodným,
spravodlivým a demokratickým voľbám“, a napriek pozorovaniu „viacnásobného hlasovania
v menšom rozsahu“ zastáva názor, že výsledok týchto volieb vyjadruje vôľu azerbajdžanského
ľudu[1].
V júli 2016 vyhlásil prezident Alijev referendum na september 2016 s cieľom zmeniť ústavu.
Referendum o 29 pozmeňujúcich návrhoch k ústave Azerbajdžanskej republiky z 26. septembra
2016 sa podľa hodnotiacej misie PACE uskutočnilo za pokojných a transparentných podmienok.
Napriek tomu ho mnohí pozorovatelia vnímajú ako pokus prezidenta o ďalšie posilnenie svojich
právomocí prostredníctvom: predĺženia svojho funkčného obdobia z piatich na sedem rokov,
presunutia niektorých zo súčasných právomocí predsedu vlády na novovytvorenú funkciu
viceprezidenta, možnosti, aby prezident rozpustil parlament, a zrušenia minimálneho veku
35 rokov na kandidovanie v prezidentských voľbách. Hoci Baku nepožiadalo o radu odborníkov,
predsedníctvo PACE požiadalo o stanovisko v súvislosti s plánovanými zmenami Benátsku
komisiu. V predbežnom stanovisku vydanom 20. septembra 2016 vyjadrila viaceré obavy,
najmä pokiaľ ide o proces vedúci k referendu a o posilnenie právomocí prezidenta a oslabenie
parlamentu. EÚ vydala vyhlásenie, v ktorom konštatuje nedostatky zistené v procese vedúcom
k referendu, a vyzýva Baku, aby zohľadnilo zistenia Benátskej komisie pri realizácii ústavných
zmien, ktoré schválila väčšina Azerbajdžanov.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Správa volebnej pozorovateľskej misie na pozorovanie parlamentných volieb v Azerbajdžane, 20. novembra 2015,
dok. 13923, s. 7 (spravodajca: Jorde XUCLÀ, Španielsko, ALDE).
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