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TRYS RYTŲ PARTNERYSTĖS KAIMYNĖS:
UKRAINA, MOLDOVA IR BALTARUSIJA

2009 m. pradėta įgyvendinti ES Rytų partnerystės politika taikoma šešioms buvusios
Sovietų Sąjungos valstybėms: Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Sakartvelui,
Moldovai ir Ukrainai. Ji parengta siekiant remti pastangas šiose šalyse įgyvendinti
politines, socialines ir ekonomines reformas ir taip stiprinti demokratizaciją ir
gerą valdymą, energetinį saugumą, aplinkos apsaugą ir ekonominę bei socialinę
plėtrą. Visos Rytų partnerystės šalys, išskyrus Baltarusiją, dalyvauja EURONEST
parlamentinės asamblėjos veikloje.

UKRAINA

Dramatiški įvykiai, vykstantys Ukrainoje nuo 2013 m. lapkričio mėn., prasidėjo
kaip proeuropietiškas protestas, nukreiptas prieš tuometinio Prezidento Viktoro
Janukovyčiaus sprendimą nepasirašyti asociacijos susitarimo su ES, kuris buvo
parafuotas 2012 m. kovo mėn. Dėl šio judėjimo galiausiai pasikeitė vyriausybė ir
2014 m. spalio mėn. įvyko parlamento rinkimai, po kurių į valdžią atėjo proeuropietiškos
ir už reformas pasisakančios partijos.
Po judėjimo „Euromaidanas“ Rusija 2014 m. kovo mėn. neteisėtai aneksavo Krymą,
o rytinėje Ukrainos dalyje prasidėjo Rusijos remiamų separatistų sukeltas karinis
konfliktas. Jungtinės Tautos nurodo, kad nuo konflikto pradžios iki 2020 m. vasario
mėn. Ukrainoje žuvo daugiau kaip 13 000 žmonių (iš jų mažiausiai 3 350 civilių
gyventojų). Į šį skaičių įtraukti ir 298 keleiviai, 2014 m. liepos 17 d. skridę bendrovės
„Malaysian Airlines“ reiso MH17 lėktuvu, kuris sudužo separatistų kontroliuojamoje
teritorijoje. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) duomenimis,
nuo 2017 m. civilių gyventojų aukų skaičius mažėja.
Nors 2015 m. tarpininkaujant pasiekti Minsko susitarimai ir sukurti tokie derybų
formatai, kaip trišalė kontaktinė grupė (ESBO, Rusija ir Ukraina) ir Normandijos
ketvertas (Rusija, Ukraina, Vokietija ir Prancūzija), periodiniai susirėmimų protrūkiai
verčia abejoti paliaubų tvarumu. ES savo ekonomines sankcijas Rusijai taikys iki tol,
kol Rusijos vyriausybė pradės visapusiškai laikytis Minsko susitarimų. Šios sankcijos
buvo periodiškai atnaujinamos ir yra taikomos iki šiol.
2017 m. birželio 11 d., po to, kai Ukraina įvykdė vizų režimo liberalizavimo veiksmų
planų reikalavimus, Ukrainos piliečiams, turintiems biometrinius pasus ir vykstantiems į
ES ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui, įsigaliojo bevizis režimas. Šio bevizio režimo
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trumpalaikio buvimo atveju tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas palaikyti žmonių
tarpusavio ryšius ir stiprinti verslo, socialinius bei kultūrinius ryšius tarp ES ir Ukrainos.
Asociacijos susitarimas įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 2014 m. lapkričio 1 d.
yra preliminariai iš dalies taikomas. Išsami ir visapusiška laisvosios prekybos erdvė
(IVLPE) – vienas iš kertinių susitarimo elementų – visapusiškai įgyvendinama nuo
2016 m. sausio 1 d.
Asociacijos susitarimas atvėrė naujų ekonominių galimybių ir ES, ir Ukrainai. Šiuo
susitarimu ES įtvirtino savo, kaip Ukrainos svarbiausios prekybos partnerės, poziciją.
2019 m. dvišalės prekybos apimtis siekė 43,3 mlrd. EUR, o prekyba su ES sudarė
daugiau nei 40 proc. visos Ukrainos prekybos.
2019 m. balandžio mėn. prezidento rinkimuose Prezidentą P. Porošenko nugalėjo
naujas politikas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas V. Zelenskis paleido parlamentą
ir 2019 m. liepos mėn. sušaukė pirmalaikius rinkimus. Per šiuos parlamento
rinkimus jo partija „Tautos tarnas“ laimėjo triuškinančia persvara, kurios rezultatas –
absoliuti dauguma, t. y. 254 vietos parlamente iš 424. Todėl partijos „Tautos tarnas“
nariai pradėjo eiti tiek parlamento pirmininko pareigas (Dmytro Razumkovas), tiek
ministro pirmininko pareigas (Oleksijus Hončarukas). Prezidentas V. Zelenskis, kad ir
turėdamas tvirtą daugumą parlamente, 2020 m. kovo mėn. pradėjo esminį vyriausybės
pertvarkymą (Denysas Šmyhalis perėmė ministro pirmininko pareigas). Dėl COVID-19
pandemijos ir Prezidento V. Zelenskio pasiryžimo nuosekliai vykdyti reformas 2021 m.
padaryta keletas tolesnių pertvarkymų vyriausybėje. 2021 m. Prezidentas V. Zelenskis
taip pat sustiprino Ukrainos nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos vaidmenį ir
šia institucija pradėjo vis labiau remtis svarbiausių sprendimų priėmimo ir politikos
iniciatyvų įgyvendinimo procesuose. Ukrainos įstatymų leidėjai taip pat pakeitė
parlamento pirmininką D. Razumkovą po nesutarimų dėl vadinamojo deoligarchizacijos
įstatymo priėmimo. Šį įstatymą Prezidentas galiausiai pasirašė 2021 m. lapkričio mėn.
pradžioje.
ES ir jos finansinės institucijos ne tik teikė politinę paramą, bet ir nuo 2014 m. mobilizavo
daugiau kaip 15 mlrd. EUR siekiančią dotacijų ir paskolų sumą, kad būtų remiamas
reformų procesas Ukrainoje. Ši suma apima ES pervedimus įgyvendinat Europos
kaimynystės priemonę (1,365 mlrd. EUR), Užsienio politikos priemonių tarnybos veiklą
(116 mln. EUR) ir ES patariamąją misiją civilinio saugumo sektoriaus reformos srityje
Ukrainoje („EUAM Ukraine“, 116 mln. EUR), taip pat labai dideles Europos investicijų
banko paskolas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko investicijas (kiekvienas iš
jų skyrė daugiau nei 4 mlrd. EUR) ir pervedimus pagal ES išorės investicijų planą –
pagrindinę ES iniciatyvą, kuria finansinė rizika mažinama naudojant ES garantijų
fondą (1,5 mlrd. EUR) ir ES dotacijos derinamos su ES finansų įstaigų teikiamomis
paskolomis pasinaudojant Kaimynystės investicijų platforma.
Pagal kartu su Ukraina sudarytą reformų darbotvarkę ES atidžiai stebi pažangą
įvairiose prioritetinėse – kovos su korupcija, teisminių institucijų reformos, konstitucinės
ir rinkiminės reformos, verslo aplinkos gerinimo, energijos vartojimo efektyvumo ir
viešojo administravimo reformos – srityse. Atsižvelgiant į tai, kad Ukraina neįvykdė
nustatytų sąlygų, 2018 m. sausio 18 d. buvo atšauktas makrofinansinės paramos
trečiosios ir paskutinės dalies, siekiančios 600 mln. EUR, išmokėjimas. Tačiau
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2018 m. liepos mėn. ES susitarė dėl naujos 1 mlrd. EUR vertės makrofinansinės
paramos programos. Pirmoji šio paketo dalis (500 mln. EUR) išmokėta 2018 m.
lapkričio mėn. Ukrainai įvykdžius su ES sutartus politinius įsipareigojimus. ES išmokėjo
antrąją 500 mln. EUR siekiančią 4-osios makrofinansinės paramos programos dalį
2020 m. birželio 10 d. Atlikus šį mokėjimą, bendra Ukrainai nuo 2014 m. skirtų ES
makrofinansinės paramos pervedimų vertė pasiekė 3,8 mlrd. EUR (iš įsipareigotų
4,4 mlrd. EUR), o tai yra didžiausia tokios paramos suma, skirta vienai šaliai partnerei.
Be to, ES taip pat skyrė Ukrainai iki 1,2 mlrd. EUR siekiančių makrofinansinės paramos
paskolų, kad padėtų apriboti COVID-19 pandemijos ekonominis poveikį. Pirmoji dalis
išmokėta 2020 m. gruodžio 9 d. Antroji ir paskutinė dalis išmokėta 2021 m. spalio 25 d.
ir taip programa sėkmingai užbaigta.
2014 m. rudenį Komisija sukūrė specialią Paramos Ukrainai grupę, kurią sudaro ES
institucijų ir valstybių narių ekspertai, teikiantys koordinavimo ir konsultavimo paramą
Ukrainos valdžios institucijoms pagrindinėse reformų srityse.
2014 m. gruodžio mėn. Ukrainoje pradėta vykdyti misija „EUAM Ukraine“ koordinuoja
tarptautinę paramą civilinio saugumo sektoriui ir vykdo ne tik operatyvinę veiklą, bet
ir teikia Ukrainos valdžios institucijoms strategines konsultacijas, įskaitant mokymus,
apie tai, kaip sukurti tvarias, atskaitingas ir efektyvias saugumo tarnybas, kurios
stiprintų teisinę valstybę.
A. Europos Parlamento pozicija
Europos Parlamentas per aštuntąją kadenciją (2014–2019 m.) priėmė 19 rezoliucijų
Ukrainos tema, įskaitant 2018 m. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimo su Ukraina
įgyvendinimo. 2021 m. vasario 11 d. Europos Parlamentas priėmė labai svarbią
rezoliuciją dėl asociacijos susitarimo įgyvendinimo, kurioje daug dėmesio skirta
vykstančiam reformų procesui ir kovos su korupcija struktūrai.
2018 m. Europos Parlamentas taip pat skyrė Sacharovo premiją už minties laisvę
Ukrainos kino režisieriui Olehui Sencovui, kuriam Rusijoje skirta 20 metų laisvės
atėmimo bausmė už tai, kad protestavo prieš Rusijos įvykdytą neteisėtą Krymo
okupaciją. 2019 m. rugsėjo mėn. O. Sencovas buvo paleistas iš kalėjimo ir tų pačių
metų lapkričio mėn. galėjo atsiimti premiją Strasbūre.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Vykdydamas paramos demokratijai Ukrainoje veiklą, Europos Parlamentas taip pat
įgyvendina Ukrainos parlamentui (Aukščiausiajai Radai) skirtą plataus masto pajėgumų
stiprinimo programą. Šios pastangos grindžiamos rekomendacijomis, kurios buvo
parengtos buvusiam Europos Parlamento Pirmininkui P. Coxui nuo 2016 m. rugsėjo
mėn. iki 2017 m. vasario mėn. vykdant poreikių vertinimo misiją.
Europos Parlamentas taip pat atsakingas už vadovavimą tarpininkavimo procesui
(Jeano Monnet dialogas), kurį vykdant Aukščiausiosios Rados pirmininkas ir politinių
frakcijų lyderiai bendradarbiauja stebėdami, kaip įgyvendinamos tos rekomendacijos.
Teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis Europos Parlamentas teikia paramą ir stiprina
pajėgumus, yra susitarimo memorandumas, pasirašytas su Aukščiausiąja Rada
2015 m. liepos 3 d. ir atnaujintas kitai parlamento kadencijai, ir administracinio
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bendradarbiavimo susitarimas, kurį 2016 m. kovo mėn. pasirašė abiejų teisėkūros
institucijų generaliniai sekretoriai.
10-asis ES ir Ukrainos parlamentinio asociacijos komiteto posėdis įvyko 2019 m.
gruodžio mėn. Strasbūre, nuotoliniai vaizdo konferencijos posėdžiai buvo surengti
2020 m. gruodžio 7 d. ir 2021 m. lapkričio 10 d. Komitetas yra reguliariai pakartojęs, kad
tvirtai remia Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą laikantis jos tarptautiniu mastu
pripažintų sienų, ir įvertino vykdomas reformas bei teisėkūros darbotvarkę, taip pat
asociacijos susitarimo įgyvendinimą. Komitetas taip pat pabrėžė, kad apskritai siekiant
sėkmingo reformų proceso nepaprastai svarbu yra veiksmingai kovoti su korupcija ir
tuo pat metu vykdyti plataus užmojo bei patikimą teisminių institucijų reformą.
C. Rinkimų stebėjimas
Europos Parlamentas išsiuntė stebėjimo misijas 2014 m. ir 2015 m. stebėti prezidento,
parlamento ir vietos rinkimų, o 2019 m. – prezidento ir parlamento rinkimų.
Naujausi rinkimai į Rusijos Dūmą vyko 2021 m. rugsėjo 17–19 d., jie buvo vykdomi ir
visoje Krymo teritorijoje. Savo 2021 m. rugsėjo 20 d. deklaracijoje Komisijos pirmininko
pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo
politikai pareiškė, kad ES apgailestauja dėl to, kad ESBO Demokratinių institucijų ir
žmogaus teisių biuras (ODIHR) negalėjo išsiųsti rinkimų stebėjimo misijos, pažymi,
kad nepriklausomi ir patikimi šaltiniai praneša apie šiurkščius rinkimų pažeidimus, ir
pakartojo, kad ES yra labai susirūpinusi dėl nuolat mažėjančios erdvės opozicijai,
pilietinei visuomenei ir nepriklausomiems balsams Rusijoje. Deklaracijoje pabrėžiama,
kad ES nepripažįsta okupuotame Krymo pusiasalyje vykusių vadinamųjų rinkimų, ir
pažymima, kad Rusijos Federacijos sprendimas įtraukti Ukrainos Donecko ir Luhansko
regionų teritorijų, kurių nekontroliuoja vyriausybė, gyventojus į rinkimus prieštarauja
Minsko susitarimų esmei ir tikslams.

MOLDOVA

2014 m. birželio 27 d. ES ir Moldova pasirašė asociacijos susitarimą, apimantį IVLPE,
kuris įsigaliojo 2016 m. liepos mėn. Šiuo susitarimu stiprinami Moldovos politiniai
ir ekonominiai ryšiai su ES. Jame išdėstytas reformų planas tose srityse, kurios
nepaprastai svarbios siekiant užtikrinti gerą valdymą ir ekonominę plėtrą, juo taip
pat sustiprintas bendradarbiavimas keliuose sektoriuose. Pasirašydama susitarimą
Moldova įsipareigojo reformuoti savo vidaus politiką remdamasi ES teisės aktais ir
praktika. Asociacijos susitarimo įgyvendinimo veiksmų gairės apibrėžtos patikslintoje
2017–2019 m. asociacijos darbotvarkėje, apimančioje 13 pagrindinių prioritetų, kuriuos
Komisija paskutinį kartą įvertino 2021 m. spalio mėn. Šiuo metu baigiama rengti nauja
2021–2027 m. asociacijos darbotvarkė. Šalis gauna didelę ES paramą, kad įgyvendintų
šią plataus užmojo darbotvarkę. ES yra didžiausia Moldovos prekybos partnerė: apie
56 proc. visos šalies prekybos sudaro prekyba su ES, kuri taip pat yra didžiausia
investuotoja šalyje.
2014 m. balandžio mėn. įsigaliojus vizų režimo liberalizavimui trumpalaikio buvimo
atveju, į Šengeno erdvę be vizos atvyko daugiau kaip 2,5 mln. biometrinius pasus
turinčių Moldovos piliečių, tai paskatino turizmą, verslo ryšius ir žmonių tarpusavio
ryšius.
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Demokratinių standartų laikymosi pablogėjimas Moldovoje pastaraisiais metais
(visų pirma 2017 m. liepos mėn. rinkimų reforma, priimta nepaisant ESBO
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir Venecijos komisijos rekomendacijų,
nepagrįstas 2018 m. birželio mėn. Kišiniovo mero rinkimų pripažinimas negaliojančiais,
nepakankama pažanga persekiojant asmenis, atsakingus už 2014 m. vykdytą
1 mlrd. USD vertės bankinį sukčiavimą, ir padidėjęs pranešimų apie žmogaus teisių
pažeidimus skaičius) buvo priežastis, dėl kurios 2018 m. ES sustabdė makrofinansinės
paramos mokėjimą.
Vėliau ES nusprendė atnaujinti paramą biudžetui ir 2019 m. išmokėjo pirmąją
30 mln. EUR makrofinansinės paramos dalį, atsižvelgdama į atnaujintą Moldovos
įsipareigojimą reformuoti teisingumo sistemą ir paisyti teisinės valstybės principų.
Atsižvelgiant į tai, antrosios makrofinansinės paramos dalies išmokėjimui ir toliau
taikomi griežti sąlygų kriterijai.
2019 m. rugsėjo 30 d. įvyko penktasis ES ir Moldovos asociacijos tarybos posėdis.
Tuo metu dabartinė Moldovos Prezidentė Maia Sandu ėjo ministro pirmininko pareigas.
Dalyviai pabrėžė, kad tai buvo istorinė galimybė ES ir Moldovai atnaujinti savo
santykius ir imtis realių struktūrinių pokyčių, kurie užtikrintų stabilumą ir augimą.
Asociacijos taryba atkreipė dėmesį į Moldovos pastangas derinimo srityje (į šalies
nacionalinės teisės aktus ir taisykles jau perkelta daugiau kaip 25 000 ES techninių
standartų) ir paragino toliau dėti pastangas teismų reformos, bevizio režimo ir kovos
su korupcija bei pinigų plovimu srityse. Ji taip pat aptarė įgyvendinant IVLPE padarytą
pažangą, daugiausia dėmesio skirdama sektoriniam bendradarbiavimui, be kita ko,
energetikos srityje. Be to, šalys aptarė politinę asociaciją, įskaitant bendradarbiavimą
ir konvergenciją bendros užsienio ir saugumo politikos srityje.
2021 m. birželio 2 d. Komisija paskelbė ES parengtą Moldovai skirtą ekonomikos
atkūrimo planą, kuriame 600 mln. EUR numatyta šalies socialiniam ir ekonominiam
atsigavimui po COVID-19 remti, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai skatinti ir
neišnaudotam šalies ekonominiam potencialui realizuoti.
ES simpatizuojanti Prezidentės Maios Sandu partija „Veiksmas ir solidarumas“
užtikrintai laimėjo 2021 m. liepos 11 d. vykusius išankstinius parlamento rinkimus, po
jų baigėsi kelis mėnesius trukę politiniai ir konstitucinio pobūdžio neramumai. Taigi
rugpjūčio 6 d. parlamentas, kurio dauguma – partijos „Veiksmas ir solidarumas“ nariai,
patvirtino Natalią Gavrilița ministre pirmininke ir jos plataus užmojo programą, kuria
siekiama ištraukti buvusią sovietinę šalį iš užsitęsusios politinės ir ekonominės krizės.
Jos programa taip pat siekiama priartinti Moldovą prie ES – tai jos svarbiausias užsienio
politikos prioritetas – visapusiškai įgyvendinant ES ir Moldovos asociacijos susitarimą.
Po šių teigiamų pokyčių Komisija per rugsėjo 27–28 d. Ministrės Pirmininkės
N. Gavriliţa vizitą Briuselyje paskelbė, kad spalio mėn. pradžioje bus išmokėta antroji
50 mln. EUR ES makrofinansinės paramos dalis ir Moldovai nedelsiant išmokėta
36,4 mln. EUR dotacija, siekiant toliau remti policijos reformos veiksmus ir kovą su
COVID-19.
2021 m. spalio 28 d. įvyko šeštasis ES ir Moldovos asociacijos tarybos posėdis.
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Vienas iš pagrindinių sunkumų, su kuriais susiduria Moldova, – atsiskyrusio
Padniestrės regiono, kuris 1990 m. vienašališkai paskelbė nepriklausomybę,
klausimas. ES kaip stebėtoja dalyvauja „5 + 2“ derybų dėl Padniestrės konflikto
sprendimo procese ir toliau remia visapusišką, taikų sprendimo būdą remiantis
Moldovos suverenitetu ir teritoriniu vientisumu, Padniestrei suteikiant specialų statusą.
Be to, retkarčiais išauga politinė įtampa tarp Kišiniovo ir Komrato – Gagaūzijos
autonominio regiono sostinės.
A. Europos Parlamento pozicija
2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamentas priėmė palankią poziciją dėl Komisijos
pasiūlymo suteikti Moldovai ne daugiau kaip 100 mln. EUR makrofinansinę paramą.
Deja, jos trečioji ir paskutinė dalis negalėjo būti išmokėta, nes Moldova iki sutarties
termino pabaigos 2020 m. liepos mėn. neįvykdė visų sutartų sąlygų. 2020 m. susitarta
dėl naujo ES makrofinansinės paramos paketo Moldovai.
2018 m. lapkričio 14 d. rezoliucijoje dėl ES asociacijos susitarimo su Moldova
įgyvendinimo Europos Parlamentas išreiškė didelį susirūpinimą dėl šalies regreso
demokratinių standartų srityje ir oligarchinio valstybės valdymo. Tačiau 2020 m.
spalio 20 d. rezoliucijoje ta pačia tema pripažįstama šalyje padaryta pažanga, taip
pat pakartojamas raginimas valdžios institucijoms toliau dėti pastangas kovojant
su korupcija ir užtikrinti teisminių institucijų nepriklausomumą bei nešališkumą.
2020 m. lapkričio mėn. įvykę rinkimai rezoliucijoje apibrėžiami kaip išbandymas šalies
demokratijai ir teisinės valstybės principui.
Europos Parlamentas negalėjo stebėti šių rinkimų dėl su COVID-19 susijusių
apribojimų.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
ES ir Moldovos asociacijos susitarimo 440 straipsnyje įsteigiamas Parlamentinis
asociacijos komitetas. Pirmasis Parlamentinio asociacijos komiteto posėdis įvyko
2014 m. spalio 16 d., devintasis (nuotolini būdu) – 2021 m. kovo 22 d. Galutiniame
pareiškime ir rekomendacijose Parlamentinis asociacijos komitetas pripažino
COVID-19 pandemijos žmonėms sukeltas kančias ir paragino 2021 m. užtikrinti
greitą prieigą prie vakcinų visiems gyventojams. Parlamentinis asociacijos komitetas
palankiai įvertino ES teikiamą paramą sektoriniam biudžetui ir makroekonominę
paramą ir išreiškė viltį, kad ekonomika bus atgaivinta ir ypatingas dėmesys
bus skiriamas jaunimui. Parlamentinis asociacijos komitetas paragino priimti naują
asociacijos darbotvarkę. Jis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl lėto teismo proceso,
susijusio su didelio masto 2014 m. bankų sukčiavimu, ir priminė, kad Moldovos
europinė perspektyva visų pirma turi būti grindžiama vertybių ir principų, kuriais remiasi
ES, laikymusi. Parlamentinis asociacijos komitetas taip pat paragino sumažinti itin
didelę politinę poliarizaciją, su kuria susiduria Moldova.
C. Rinkimų stebėjimas
Europos Parlamentas buvo pakviestas stebėti visus pastaruosius Moldovos
parlamento rinkimus. 2019 m. vasario mėn. Europos Parlamentas stebėjo parlamento
rinkimus ir pareiškė, kad balsavimas vyko be didelių incidentų ir apskritai buvo
gerai valdomas. Tačiau būta susirūpinimą keliančių aspektų, nes buvo pranešama
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apie tai, jog piliečiams mokėta, kad jie balsuotų už tam tikras partijas, organizuotai
rinkėjus autobusais atvežant iš Padniestrės. Europos Parlamentas dėl pandemijos
negalėjo nusiųsti rinkimų stebėjimo misijos stebėti 2020 m. lapkričio mėn. prezidento
rinkimų, tačiau ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (sumažintos)
misijos išvadose pripažįstama, kad rinkėjai galėjo rinktis iš politinių alternatyvų ir
buvo gerbiamos pagrindinės susirinkimų ir saviraiškos laisvės, nepaisant neigiamos ir
nesantaiką kurstančios kampanijos bei poliarizuojančių pranešimų žiniasklaidoje.
Europos Parlamentas nusiuntė delegaciją į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus
teisių biuro vadovaujamą tarptautinę rinkimų stebėjimo misiją stebėti 2021 m. liepos
11 d. parlamento rinkimų, kadangi epidemiologinė padėtis Moldovoje tuo metu buvo
stabili. Stebėtojai pažymėjo, kad šie rinkimai iš esmės buvo tinkamai administruojami,
laisvi ir konkurencingi, nepaisant kai kurių buvusių trūkumų, ir kad juos reikia pašalinti
per būsimus rinkimus. Naujai suformuotas parlamentas ir vyriausybė gavo tvirtus
Moldovos piliečių įgaliojimus vykdyti plataus užmojo reformas ir priartinti šalį prie ES.

BALTARUSIJA

Pastaraisiais dešimtmečiais ES santykiai su Baltarusija kartais būdavo sudėtingi dėl
nuolatinių žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimų šioje šalyje. 2014–2020 m. Baltarusija
parodė atviresnį požiūrį į ES ir Rytų partnerystės politiką. Baltarusijos santykiai su
Vakarų šalimis tam tikru mastu pagerėjo ir ji atliko svarbų vaidmenį kaip šalis, kurioje
surengtos derybos dėl Ukrainos krizės, kurioms tarpininkavo ES. Reaguodama į tai, ES
įsipareigojo Baltarusijos atžvilgiu laikytis kritišku požiūriu paremto bendradarbiavimo
politikos, išdėstytos 2016 m. vasario 15 d. Tarybos išvadose. Jose nurodyta, kad
apčiuopiami Baltarusijos veiksmai, kuriais įtvirtinamos pagrindinės laisvės, teisinės
valstybės principas ir žmogaus teisės – įskaitant žodžio, saviraiškos ir žiniasklaidos
laisves – ir darbo teisės, išliks esminiais kriterijais, kuriais remiantis ateityje bus
formuojama ES politika Baltarusijos atžvilgiu.
2016 m. vasario 25 d. Taryba nusprendė nepratęsti ribojamųjų priemonių 170 asmenų
ir trims bendrovėms, priemonių taikymas jau buvo sustabdytas 2015 m. spalio mėn.
Tačiau Taryba pratęsė kitas ankstesnes priemones, įskaitant ginklų embargą, turto
įšaldymą ir draudimą keliauti, taikomas keturiems asmenims, įrašytiems į sąrašą dėl
neišaiškintų dviejų opozicijos politikų (verslininko ir žurnalisto) dingimo atvejų. Taryba
pratęsė ribojamųjų priemonių galiojimą iki 2020 m. vasario 28 d.
Baltarusijos iniciatyva 2016 m. atnaujinus ES ir Baltarusijos dialogą žmogaus teisių
klausimais, šeštasis jo raundas įvyko 2019 m. birželio mėn. Siekiant sukurti forumą
politiniam dialogui vyresniųjų ekspertų lygiu, 2016 m. buvo įsteigta ES ir Baltarusijos
koordinavimo grupė. Šio organo pagrindinis tikslas – koordinuoti ES ir Baltarusijos
bendradarbiavimą ir stebėti tolesnę santykių plėtrą. 2019 m. gruodžio mėn. ši grupė
susitiko aštuntą kartą: ES delegacija Baltarusijoje patvirtino esanti atvira tolesniam
ES ir Baltarusijos santykių plėtojimui siekiant naudos Baltarusijos piliečiams, taip pat
norint stiprinti Baltarusijos visuomenės atsparumą ir remti Baltarusijos suverenumą
ir nepriklausomybę. Tačiau delegacija pakartojo, kad reikia visapusiškai reformuoti
rinkimų teisės aktus, iškėlė keletą susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su
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pagrindinėmis laisvėmis, visų pirma su žiniasklaidos, saviraiškos ir susirinkimų
laisvėmis, ir priminė kategoriškai nepritarianti mirties bausmei.
Baltarusija aktyviai dalyvavo dvišalėje ir daugiašalėje Rytų partnerystės veikloje.
2017 m. baigtos derybos dėl partnerystės judumo srityje, o 2020 m. liepos 1 d.
įsigaliojo vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai, kuriais siekiama skatinti
žmonių tarpusavio ryšius. Abi partnerės šiuo metu tariasi dėl partnerystės prioritetų, jie
ateinančiais metais bus ES ir Baltarusijos bendradarbiavimo pagrindas.
Deja, nepaisant to, kad buvo priimtas 2016–2019 m. žmogaus teisių veiksmų planas,
Baltarusija neįvykdė savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje. Baltarusija išlieka
vienintelė Europos žemyno šalis, kurioje vis dar vykdoma mirties bausmė, todėl ji
de jure negali dalyvauti Europos Taryboje. Vis atnaujinamos diskusijos dėl mirties
bausmės taikymo moratoriumo siekiant jos galimo panaikinimo, tačiau panašu, kad jos
yra tik priedanga, nes iki šiol vis dar nesiimta jokių konkrečių veiksmų.
ES griežtai pasmerkė 2017 m. vasario ir kovo mėn. vykdytas smurtines represijas
prieš taikius protestuotojus. Per 2019 m. lapkričio 18 d. įvykusius pirmalaikius
parlamento rinkimus būta nemažai neteisėtų veiksmų ir trūkumų ir opozicija neteko
galimybės būti atstovaujama parlamente. Tarptautinė bendruomenė nusprendė,
kad 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykę prezidento rinkimai nebuvo nei laisvi, nei
sąžiningi – prieš jiems įvykstant buvo sistemingai persekiojami opozicijos nariai,
o po jų šalies istorijoje precedento neturinčiu mastu vykdytos žiaurios represijos
prieš taikius protestuotojus ir opozicijos atstovus. Todėl ES nustatė keturių etapų
sankcijas (paskutinis etapas pradėtas 2021 m. birželio mėn.) 88 asmenims ir
septyniems subjektams, atsakingiems už rinkimų klastojimą ir smurtines represijas
arba prisidėjusiems prie jų, ir pareiškė esanti pasirengusi imtis tolesnių ribojamųjų
priemonių, skirtų režimo subjektams ir aukšto rango pareigūnams, įskaitant Aliaksandrą
Lukašenką, kuris nebėra pripažįstamas teisėtu Baltarusijos prezidentu. Be to, ES
apribojo dvišalį bendradarbiavimą su centrinėmis Baltarusijos valdžios institucijomis,
padidino savo paramą Baltarusijos gyventojams ir pilietinei visuomenei ir atitinkamai
pritaikė savo dvišalę finansinę pagalbą.
Reaguodamas Baltarusijos režimas oficialiai sustabdė savo dalyvavimą Rytų
partnerystės politikoje, taip pat esamose struktūrose, pavyzdžiui, ES ir Baltarusijos
dialoge žmogaus teisių klausimais ir ES ir Baltarusijos koordinavimo grupėje.
A. Europos Parlamento pozicija
Europos Parlamentas priėmė keletą rezoliucijų, kuriose Baltarusija kritikuojama dėl
politinių kalinių, žiniasklaidos laisvės ir pilietinės visuomenės suvaržymų, žmogaus
teisių nepaisymo, įskaitant šalyje vis dar taikomą mirties bausmę, ir pažeidimų
vykstant parlamento rinkimams. Savo 2018 m. balandžio 19 d. rezoliucijoje Europos
Parlamentas pritarė ES kritišku požiūriu paremtam bendradarbiavimui su Baltarusija
tol, kol keliama sąlyga, kad bus imamasi konkrečių veiksmų siekiant demokratizacijos
ir paisoma pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių. Visų pirma Parlamentas ragino
Baltarusiją prisijungti prie visuotinio mirties bausmės taikymo moratoriumo – tai būtų
pirmas žingsnis jos visiško panaikinimo link. Savo 2018 m. spalio 4 d. rezoliucijoje
Europos Parlamentas dar kartą pasmerkė žurnalistų ir nepriklausomos žiniasklaidos
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atstovų bauginimą ir sulaikymą ir paragino stiprinti pagarbą demokratijos principams,
teisinei valstybei ir žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms.
Reaguodamas į nesąžiningus 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimus ir vėliau
vykusias žiaurias represijas prieš opozicijos narius, nepriklausomos žiniasklaidos
atstovus ir taikius protestuotojus, 2020 m. rugsėjo 17 d. ir dar kartą 2020 m. lapkričio
26 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje. Šiose
rezoliucijose Parlamento nariai atkreipė dėmesį į tai, kad rinkimai vykdyti šiurkščiai
pažeidžiant visus tarptautiniu lygmeniu pripažintus standartus ir kad dauguma
baltarusių susivienijusios opozicijos kandidatę Sviatlaną Cichanouskają laiko tikrąja
išrinktąja prezidente. Parlamento nariai ragino ES kuo greičiau nustatyti sankcijas
už rinkimų klastojimą ir represijas atsakingiems pareigūnams, įskaitant buvusį
Prezidentą Aliaksandrą Lukašenką. Jie išreiškė paramą Koordinacinei tarybai, kurią
S. Cichanouskaja įsteigė kaip laikiną demokratinių pokyčių Baltarusijoje reikalaujančių
žmonių atstovavimo organą. Savo 2020 m. spalio 21 d. rekomendacijoje dėl santykių
su Baltarusija Parlamento nariai pakartojo šias principines nuostatas.
Be to, Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija (D-BY) pirmininkas
ir nuolatinis pranešėjas Baltarusijos klausimais paskelbė keletą bendrų pareiškimų,
kuriuose apgailestaujama dėl toliau blogėjančios žmogaus teisių padėties šalyje
ir kritikuojama besitęsianti A. Lukašenkos valdžios uzurpacija. 2020 m. gruodžio
mėn. Europos Parlamentas surengė Baltarusijai skirtą faktų nustatymo misiją,
siekiant įvertinti Baltarusijos demokratinių jėgų poreikius ir išsiaiškinti, kaip Europos
Parlamentas galėtų jas paremti administraciniu ir politiniu lygmenimis. Ši misija
simboliškai sutapo su 2020 m. Sacharovo premijos savaite, per kurią buvo pagerbta
Baltarusijos demokratinė opozicija. Po jos Europos Parlamentas inicijavo kovos
su nebaudžiamumu už žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje platformą, kuriai
vadovauja Žmogaus teisių pakomitetis kartu su Užsienio reikalų komitetu ir Delegacija
ryšiams su Baltarusija. Taip pat Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupė
pasiūlė įvairią demokratijos rėmimo veiklą, pritaikytą Baltarusijos demokratiniams
aktyvistams. Be to, savo 2021 m. birželio 10 d. rezoliucijoje dėl Baltarusijoje
vykdomų sistemingų represijų ir jų pasekmių Europos saugumui po asmenų
pagrobimo iš Baltarusijos valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo Europos
Parlamentas pasmerkė plačiai paplitusius žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje
ir pasibaisėtiną Aliaksandro Lukašenkos režimo organizuojamą neteisėtą migraciją
siekiant destabilizuoti ES.
B. Tarpparlamentinis bendradarbiavimas
Europos Parlamentas nėra užmezgęs oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu,
nes ši šalis pakartotinai pažeidžia reikalavimą vykdyti laisvus ir sąžiningus rinkimus ir
nesilaiko tarptautinių demokratijos standartų bei teisinės valstybės principo – tai rodo
naujos protestų bangos ir žiaurios represijos po suklastotų 2019 m. lapkričio 18 d.
parlamento rinkimų ir 2020 m. rugpjūčio 9 d. prezidento rinkimų. Be to, Baltarusijos
parlamento nariai dar nebuvo pakviesti į EURONEST parlamentinę asamblėją, nes
ESBO rinkimų standartų laikymasis yra būtina priėmimo sąlyga.
Vis dėlto Europos Parlamentas palaiko aktyvų ir glaudų dialogą su šalies politinių
jėgų atstovais, nepriklausomomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietinės

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/235807/TA-9-2021-0293_EN_Systematic_repression_in_Belarus_&_its_consequences_for_European.pdf


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2023 10
www.europarl.europa.eu/factsheets/lt

visuomenės veikėjais, kurių atstovai po paskutinių prezidento rinkimų suformavo
Koordinacinę tarybą. Briuselyje ir Strasbūre, o COVID-19 pandemijos metu nuotoliniu
būdu reguliariai rengiami Delegacijos ryšiams su Baltarusija posėdžiai, kuriuose
siekiama aptarti ES ir Baltarusijos santykių raidą ir įvertinti politinę ir ekonominę
padėtį šalyje, taip pat naujausius pokyčius, susijusius su demokratija, žmogaus teisių
pažeidimais ir teisine valstybe. 2015 m. birželio mėn. Delegacija ryšiams su Baltarusija
taip pat vyko į Minską, 2018 m. spalio mėn. ir 2020 m. vasario mėn. ten vyko jos biuras.
C. Rinkimų stebėjimas
Nuo 2001 m. Baltarusija nekvietė Europos Parlamento stebėti rinkimų. Tokiais atvejais
įprasta, kad Europos Parlamentas remiasi vertinimu, kurį šalyje atlieka Europos
Tarybos Parlamentinė Asamblėja ir ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių
biuro parlamentinė asamblėja. Deja, šie tarptautiniai stebėtojai taip pat nebuvo
pakviesti stebėti 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvykusių prezidento rinkimų, nors Baltarusijos
režimas anksčiau įsipareigojo juos pakviesti.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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