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TRI SOSEDNJE DRŽAVE VZHODNEGA
PARTNERSTVA NA JUŽNEM KAVKAZU

V politiko vzhodnega partnerstva EU, uvedeno leta 2009, je vključenih šest držav nekdanje
Sovjetske zveze: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.
Partnerstvo je bilo vzpostavljeno v podporo prizadevanjem za politične, socialne in
gospodarske reforme v teh državah, da bi okrepili demokratizacijo in dobro upravljanje,
energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Vse članice razen
Belorusije so vključene v parlamentarno skupščino Euronest.

Evropski parlament je oblikoval delegacijo za južni Kavkaz, ki nadzira parlamentarne odbore
za sodelovanje z Armenijo in Azerbajdžanom, ter pridružitveni parlamentarni odbor za Gruzijo.
Spremlja tudi delo posebnega predstavnika EU za južni Kavkaz in krizo v Gruziji.

GRUZIJA

Na predsedniških volitvah v Gruziji leta 2013 in parlamentarnih volitvah leta 2016 je zmagala
koalicija Gruzijske sanje (GD). Na njih je bila potrjena tudi evro-atlantska usmerjenost države.
Julija 2016 je začel veljati poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini, ki temelji na
pridružitvenem sporazumu iz leta 2014. Gruzija si močno prizadeva, da bi svojo zakonodajo
uskladila s standardi EU, med drugim tudi v primeru liberalizacije vizumskega režima. Njeno
gospodarstvo pa se spopada z resnimi težavami, zato so potrebne notranje reforme.
Po dolgotrajnem postopku je bil predlog Komisije o liberalizaciji vizumskega režima sprejet
27. februarja 2017, predstavniki EU in Gruzije pa so ga podpisali 1. marca v Bruslju. Gruzijski
državljani z biometričnim potnim listom, ki potujejo v EU, za bivanje do 90 dni za poslovne,
turistične ali družinske namene ne bodo več potrebovali vizuma.
Demokracija v Gruziji je politično še vedno zelo polarizirana, saj med koalicijo GD in
Združenim narodnim gibanjem, ki ga je ustanovil nekdanji predsednik Mihail Sakašvili, še
naprej prihaja do trenj, slišati pa je tudi obtožbe o selektivnem pravosodju ter politično
motiviranih protikorupcijskih kampanjah. Parlamentarne volitve oktobra 2016 so bile kljub
postopkovnim nepravilnostim in trditvam o ustrahovanju na splošno ocenjene za demokratične
in poštene. Zmagala je koalicija GD, ki je dosegla tako imenovano ustavno večino (75 %
poslancev), potrebno za sprejetje spremembe ustave.
Gruzija neprekinjeno nadaljuje reforme z daljnosežnimi ustavnimi spremembami. Na žalost
pa je polarizacija gruzijske politike zaustavila proces, kar je povzročilo veliko bitko med
vladajočo stranko, opozicijo in glavnimi organizacijami civilne družbe. Medtem ko so bile
težave hitro odpravljene, ko so poslanci GD sami sprejeli reforme, pa bi utegnil nestanovitni
proces posvetovanja in morebitna nezmožnost doseganja soglasja uničiti pozitivno podobo
Gruzije, za katero so bila potrebna dolga leta prizadevanj. Prav tako se lahko omaje preostalo
zaupanje prebivalstva v politični razred in v legitimnost nove ustave. EU podpira Beneško
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komisijo Sveta Evrope, ki vodi in usmerja to reformo, ter pričakuje, da bo gruzijska vlada ostala
kar najbolj vključujoča ter da bo spoštovala priporočila Beneške komisije.
Priljubljenost tako večine kot opozicije pa bo postavljena na preizkušnjo na lokalnih volitvah
21. oktobra 2017.
EU podpira institucionalne reforme za boljše upravljanje in demokracijo, njihova uspešnost pa
bo odvisna od intenzivnosti izvajanja.
Gruzijcem, ki so soočeni s počasnim, a vztrajnim priključevanjem Južne Osetije in Abhazije,
ostaja upanje, da se bodo približali EU in zvezi NATO. Še vedno nepojasnjena ugrabitev
azerbajdžanskega novinarja Afgana Muhtarlija pa opominja, da ima država občutljive odnose
s sosedami.
A. Stališče Evropskega parlamenta
EU poudarja, da je treba mirno reševati vprašanje Južne Osetije in Abhazije, ki se je znašlo
v slepi ulici, in da je treba upoštevati ozemeljsko celovitost Gruzije. Strateški dialog med EU
in Gruzijo o vprašanjih, povezanih s tem konfliktom, ki se je odvijal leta 2015 v Bruslju, kaže
na zaupanje v odnosih med obema stranema kljub nekaj različnim stališčem glede operativnih
zaključkov.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Peto zasedanje pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Gruzija je potekalo 19. in
20. septembra 2017 v Tbilisiju. Na seji so bili soglasno sprejeti končna izjava in priporočila, pri
čemer je bil poudarjen pozitiven razvoj dogodkov, kot so reforme, ki so privedle k liberalizaciji
vizumskega režima, spremembi zakona o splošnih sodiščih, zakonu o javnih uslužbencih
in novem zakonu o presoji vplivov na okolje ter tudi k spremembi zaporne kazni. Poleg
tega je v besedilu zapisano, da je treba povečati neodvisnost in učinkovitost sodstva, da
bi prišlo do napredka pri reformi upravljanja javnih financ ter da bi se oblikovale in
izvajale politike za enakost med moškimi in ženskami. V dokumentu je tudi poudarjeno,
da je treba zagotoviti raznolikost in pluralnost medijev ter pregleden in pravičen postopek
za izbiro prihodnjega varuha človekovih pravic ter učinkovite in temeljite preiskave glede
ugrabitve Afgana Muhtarlija. Na koncu je ponovno izražena podpora Evropskega parlamenta
neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih
meja.
C. Opazovanje volitev
Gruzija je gostila delegacije Urada za demokratične institucije in človekove pravice
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE/ODIHR), vključno s poslanci
Evropskega parlamenta, ki so spremljale parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve
v tej državi. Zadnje parlamentarne in predsedniške volitve v Gruziji so bile ocenjene kot
splošno zadovoljive. Evropski parlament je v okviru obsežnejše dejavnosti opazovanja volitev
OVSE/ODIHR v Tbilisi napotil skupino za opazovanje parlamentarnih volitev, ki so potekale
8. oktobra 2016. Kljub nekaterim incidentom, ki so jih ugotovile mednarodne in nacionalne
organizacije civilne družbe, je večina opazovalcev poročala o mirni kampanji in vladnih
prizadevanjih, da bi volitve potekale zgledno. V zvezi s prihajajočimi lokalnimi volitvami
(ki jih bo opazoval OVSE/ODIHR) pa se v končni izjavi 5. pridružitvenega parlamentarnega
odbora priporoča zagotavljanje konkurenčnih, pravičnih in preglednih lokalnih volitev dne
21. oktobra 2017.
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ARMENIJA

Odnosi, ki jih ima Armenija z EU, so ambivalentni, vendar je morda napočil čas za nov začetek.
Na eni strani je armenski predsednik septembra 2013 napovedal, da se bo država pridružila
Evrazijski gospodarski uniji z Belorusijo, Kazahstanom in Rusijo. Armenija je podpisala
pristopno pogodbo k tej uniji 10. oktobra 2014, tik preden je začela 1. januarja 2015 delovati.
Na drugi strani pa pogajanja o novem sporazumu med EU in Armenijo, ki so se začela
decembra 2015, pomenijo prelomno točko po tem, ko je Armenija septembra 2013 izrazila
naklonjenost Rusiji. Dosedanja pragmatičnost obeh strani je 28. februarja 2017 pripeljala do
hitre sklenitve celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu, ki temelji na vrednotah EU,
hkrati pa je skladen z novimi obveznostmi Erevana do Evrazijske gospodarske unije.
Že tako polarizirane politične razmere so se še bolj zaostrile leta 2015 v kontekstu ustavne
reforme, ki jo je začela vlada. Kljub številnim dolgo pričakovanim izboljšavam na področju
človekovih pravic in pravne države, ki jih je pozdravila Beneška komisija Sveta Evrope, je bil
v središču razprav predlog, da bi predsedniški sistem spremenili v parlamentarnega. Po uvedbi
prvih sprememb je bila leta 2016 po vključujočem postopku, pri katerem sta sodelovali tudi
opozicija in civilna družba, izvedena reforma volilnega zakonika. Armenija je že več kot 20 let
vpletena v dolgotrajen spor z Azerbajdžanom zaradi statusa Gorskega Karabaha, napetosti pa
so se od leta 1994 najbolj stopnjevale med štiridnevno vojno aprila 2016. Hladni so tudi njeni
odnosi s Turčijo.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Decembra 2012 je bil sklenjen protokol k pridružitvenemu parlamentarnemu odboru EU-
Armenija o okvirnem sporazumu, s katerim so bila vzpostavljena splošna načela za sodelovanje
armenskih institucij v programih EU. Pogajanja o novem okvirnem sporazumu med EU in
Armenijo so se začela decembra 2015, končala pa 21. marca 2017 s parafiranjem celovitega
in okrepljenega sporazuma o partnerstvu, ki bo predvidoma podpisan na srečanju vzhodnega
partnerstva na vrhu novembra 2017. V zvezi s preoblikovanjem odnosa med EU in Armenijo
v nov sporazum bo odbor AFET pripravil poročilo o postopku odobritve še pred koncem
leta 2017.
Za Evropski parlament je utrjevanje demokracije v Armeniji prednostna naloga. Aprila 2015 je
Evropski parlament sprejel resolucijo o stoti obletnici armenskega genocida.
B. Medparlamentarno sodelovanje
Najnovejše medparlamentarno zasedanje odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija je
potekalo januarja 2017 v Strasbourgu, končalo pa se je s skupno izjavo in priporočili, ki so bila
osredotočena predvsem na podporo EU za reformni postopek v Armeniji in na pomen vloge, ki
jo ima lahko civilna družba v zvezi s tem.
C. Opazovanje volitev
Armenija je poslance Evropskega parlamenta gostila petkrat, ko so sodelovali v misijah
za opazovanje volitev pri OVSE/ODIHR, in bo to znova storila tudi med parlamentarnimi
volitvami leta 2017. Organizacija volitev v Armeniji se postopno izboljšuje, čeprav se še
pojavljajo nekatere težave. Večina priporočil, ki jih je OVSE/ODIHR pripravil po misiji
spremljanja leta 2013, je bila izvedenih, kot je navedeno v najnovejšem vmesnem poročilu tega
urada pred volitvami 2. aprila.

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

Leta 2010 so se začela pogajanja o pridružitvenem sporazumu, novembra 2013 pa je
Azerbajdžan z EU podpisal sporazum o poenostavitvi vizumskih postopkov. Čeprav sta
EU in Azerbajdžan v zadnjem času okrepila sodelovanje na energetskem področju, bo
nadaljnje gospodarsko sodelovanje med partnericama odvisno od napredka Azerbajdžana pri
vzpostavljanju demokratičnih institucij in od pridružitve Svetovni trgovinski organizaciji.
V zadnjih dveh letih je prišlo do nesoglasij glede nadgrajenega sporazuma, zatiranja civilne
družbe in kritik s strani EU. Možnosti za postopno oživitev pogovorov pa so se povečale s tem,
ko so Baku leta 2016 obiskali višji uradniki EU in je Azerbajdžan izpustil nekaj aktivistov
s področja človekovih pravic. Svet Evropske unije je sprejel mandat za celovit sporazum med
EU in Azerbajdžanom, pogajanja pa so se začela 7. februarja 2017. Novo besedilo bo nadgradilo
in nadomestilo sedanji sporazum o partnerstvu in sodelovanju in bo razširilo obseg odnosov,
pri tem pa se bo upošteval pregled evropske sosedske politike. Novi sporazum ne bo zajemal
le političnih vprašanj, ampak tudi trgovino, energijo in druga posebna vprašanja, vključno
s pogoji za morebitno uvedbo brez vizumskega režima v prihodnosti. Vsebovati bi moral
določbe o skupni zunanji in varnostni politiki (SZVP) ter o drugih zadevah, tudi trdne določbe
o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah. Seja odbora za sodelovanje je potekala
v Bakuju konec maja 2017, seja sveta za sodelovanje pa bo potekala jeseni 2017. Pododbor za
energijo, promet in okolje EU-Azerbajdžan se je sestal v Bakuju 26. in 27. januarja 2017, kar
je bilo prvo tako srečanje v treh letih.
Azerbajdžan je že več kot 20 let vpleten v dolgotrajen spor s sosednjo Armenijo zaradi statusa
Gorskega Karabaha, napetosti pa so se od leta 1994 najbolj stopnjevale med štiridnevno vojno
aprila 2016.
A. Stališče Evropskega parlamenta
Evropski parlament je 10. septembra 2015 sprejel resolucijo, v kateri je izrazil resno
zaskrbljenost zaradi vse slabših razmer na področju človekovih pravic v Azerbajdžanu in javne
organe te države pozval, naj nemudoma prenehajo zatirati civilno družbo in dejavnosti na
področju človekovih pravic.
Azerbajdžanski parlament je nato sprejel resolucijo, v kateri je obsodil pristranskost resolucije
Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2015, ga pozval, naj sprejme konstruktivno
stališče o Azerbajdžanu, in navedel vrsto resnih povračilnih ukrepov, vključno z umikom
iz parlamentarne skupščine Euronest. Sklep naj bi začel veljati eno leto od uradne objave
(5. oktobra 2016), vendar je azerbajdžanski parlament 30. septembra spremenil svojo odločitev,
potem ko je septembra 2016 v Bakuju potekala seja odbora za parlamentarno sodelovanje.
Azerbajdžanska aktivistka na področju človekovih pravic Lejla Junus in njen mož Arif sta bila
zaprta od julija 2014 do aprila 2016, ko so ju izpustili zaradi vztrajnega lobiranja Evropskega
parlamenta in podpore humanitarnih in zdravstvenih organizacij. Lejla Junus je bila med finalisti
v izboru za nagrado Saharova za svobodo misli za leto 2014, ki jo podeljuje Evropski parlament.
Odbor za parlamentarno sodelovanje je prvič po letu 2012 zasedal od 19. do 21. septembra 2016,
potem ko so na začetku leta 2016 med EU in Azerbajdžanom potekali pogovori na visoki
ravni. 14. seja EU-Azerbajdžan je potekala 2. in 3. maja 2017 v Bruslju, sklenjena pa je bila
s skupno izjavo, v kateri so bili poudarjeni potencial za tesnejše gospodarske odnose, ki naj bi
jih začela pogajanja o novem sporazumu, pomen južnega plinskega koridorja, pomen napredka
na področju človekovih pravic in svoboščin, demokracije in pravne države, in tudi potreba po
iskanju čimprejšnje mirne in trajne rešitve konflikta v Gorskem Karabahu.
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V zvezi s tem je EU preoblikovala svoje odnose z Azerbajdžanom v nov sporazum, odbor
AFET pa pripravlja vmesno poročilo s priporočili za pogajalce za sporazum med EU in
Azerbajdžanom, ki bo objavljeno pred koncem leta 2017.
B. Opazovanje volitev
Azerbajdžan je gostil poslance Evropskega parlamenta, ko so sodelovali v misijah za opazovanje
volitev OVSE/ODIHR. Za vse volitve v času misij je bilo ugotovljeno, da ne ustrezajo
mednarodnim zahtevam, priporočila pa še niso bila izvedena. OVSE/ODIHR ni opazoval
parlamentarnih volitev 1. novembra 2015, saj se o tem ni uspel dogovoriti z azerbajdžanskimi
oblastmi.
Azerbajdžan pa je vseeno dovolil misijo parlamentarne skupščine Sveta Evrope za opazovanje
volitev, katere obseg in trajanje sta bila veliko bolj omejena. Misija je ugotovila, da precej
višja volilna udeležba in preglednost glasovanja in štetja glasov dokazujeta, da je Republika
Azerbajdžan korak bližje svobodnim, poštenim in demokratičnim volitvam, menila pa je tudi,
da kljub ugotovljenim manjšim primerom prevelikega števila oddanih glasov rezultat volitev
izraža voljo azerbajdžanskega ljudstva[1].
Predsednik Alijev je julija 2016 razglasil referendum o spremembi ustave, predviden
v septembru 2016. Referendum o 29 predlogih sprememb ustave Republike Azerbajdžan je
potekal 26. septembra 2016, ocenjevalna misija parlamentarne skupščine Sveta Evrope pa ga je
ocenila kot mirnega in preglednega. Kljub temu pa številni opazovalci menijo, da je predsednik
z referendumom skušal povečati svoja pooblastila, in sicer: podaljšati mandat predsednika s pet
na sedem let, prenesti nekatera pooblastila predsednika vlade na novoustanovljeno funkcijo
podpredsednika, predsedniku omogočiti, da razpusti parlament, in ukiniti starostno omejitev
35 let za kandidate za mesto predsednika. Čeprav Baku ni zaprosil za strokovni nasvet, je
predsedstvo parlamentarne skupščine Sveta Evrope zaprosilo Beneško komisijo za mnenje
o načrtovalnih spremembah. Predhodno mnenje, izdano 20. septembra 2016, je sprožilo številne
pomisleke, zlasti glede pred referendumskega postopka, povečanja predsednikovih pooblastil
ter šibkejše vloge parlamenta. EU je objavila izjavo, v kateri je opozorila na pomanjkljivosti
v pred referendumskem postopku, in Baku pozvala, naj upošteva ugotovitve Beneške komisije,
obenem pa izvede spremembe ustave, za katere je glasovala večina azerbajdžanskih državljanov.
Jérôme Legrand
09/2017

[1]Poročilo o opazovanju parlamentarnih volitev v Azerbajdžanu, 20. novembra 2015, dok. 13923, str. 7 (poročevalec:
Jorde XUCLÀ, Španija, ALDE).
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