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TRĪS AUSTRUMU PARTNERĪBAS KAIMIŅVALSTIS:
UKRAINA, MOLDOVA UN BALTKRIEVIJA

ES Austrumu partnerības politikā, kas tika uzsākta 2009. gadā, piedalās sešas
bijušās Padomju Savienības valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija,
Moldova un Ukraina. Tā tika izveidota, lai atbalstītu politiskās, sociālās un
ekonomiskās reformas šajās valstīs un šādi veicinātu demokratizāciju un labu
pārvaldību, energoapgādes drošību, vides aizsardzību, kā arī ekonomisko un sociālo
attīstību. Visas partnerības dalībvalstis, izņemot Baltkrieviju, piedalās Euronest
parlamentārajā asamblejā.

UKRAINA

Dramatiskie notikumi, kas Ukrainā notiek kopš 2013. gada novembra, aizsākās
ar proeiropeisku protestu pret toreizējā prezidenta Viktora Janukoviča lēmumu
neparakstīt asociācijas nolīgumu ar ES, kurš tika parafēts 2012. gada martā. Šī kustība
galu galā panāca valdības maiņu un noveda pie 2014. gada oktobra parlamenta
vēlēšanām, kurās pie varas nāca uz Eiropu un reformām orientētas partijas.
Pēc Eiromaidana kustības aktivitātēm Krievija 2014. gada martā nelikumīgi anektēja
Krimu un Ukrainas austrumu daļu pārņēma Krievijas atbalstītu separātistu spēku
izraisīts bruņots konflikts. Saskaņā ar ANO datiem no konflikta sākuma līdz 2020. gada
februārim Ukrainā tika nogalināti vairāk nekā 13 000 cilvēku (no kuriem vismaz
3350 bija civiliedzīvotāji). Starp tiem ir arī separātistu kontrolētajā teritorijā avarējušā
Malaysian Airlines 2014. gada 17. jūlija reisa MH17 bojāgājušie 298 pasažieri. Saskaņā
ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) datiem kopš 2017. gada
bojāgājušo civiliedzīvotāju skaita pieaugumam ir tendence samazināties.
Neraugoties uz 2015. gadā noslēgto Minskas vienošanos un tādu sarunu formātu
izveidi kā Trīspusējā kontaktgrupa (EDSO, Krievija un Ukraina) un Normandijas formāts
(Krievija, Ukraina, Vācija un Francija), periodiski cīņu uzliesmojumi ir likuši apšaubīt
pamiera ilgtspēju. ES ekonomiskās sankcijas pret Krieviju ir atkarīgas no tā, vai Krievija
pilnībā ievēro Minskas vienošanos. Kopš tā laika sankcijas, vairākkārt periodiski
atjaunotas, joprojām ir spēkā.
Attiecībā uz Ukrainas pilsoņiem, kuriem ir biometriskās pases, 2017. gada 11. jūnijā
stājās spēkā bezvīzu režīms, kas ļauj iebraukt ES un uzturēties līdz 90 dienām, jo
Ukraina bija izpildījusi vīzu režīma liberalizācijas rīcības plānā noteiktos kritērijus.
Šā īstermiņa apmeklējumu bezvīzu režīma mērķis ir veicināt cilvēku savstarpējos
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kontaktus un stiprināt uzņēmējdarbības, sociālās un kultūras saiknes starp ES un
Ukrainu.
Asociācijas nolīgums stājās spēkā 2017. gada 1. septembrī, bet provizoriski un daļēji
tas tiek piemērots kopš 2014. gada 1. novembra. Viens no nolīguma stūrakmeņiem –
padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona (DCFTA) – pilnā apmērā sāka
darboties 2016. gada 1. janvārī.
Asociācijas nolīgums paver jaunas ekonomiskās iespējas gan ES, gan Ukrainai.
ES ir nostiprinājusies kā nozīmīgākais Ukrainas tirdzniecības partneris. Divpusējās
tirdzniecības apjoms 2019. gadā sasniedza 43,3 miljardus EUR un ES daļa Ukrainas
kopējā tirdzniecības apjomā bija vairāk nekā 40 %.
Prezidenta vēlēšanās 2019. gada aprīlī amatā esošais prezidents Petro Porošenko
cieta sakāvi un viņa vietā ievēlēja jaunpienācēju Volodimiru Zelenski. Prezidents
V. Zelenskis atlaida parlamentu un sasauca pirmstermiņa vēlēšanas 2019. gada jūlijā.
Šajās parlamenta vēlēšanās viņa partija “Tautas kalps” pārliecinoši uzvarēja, iegūstot
absolūto vairākumu – 254 no 424 vietām. Tā rezultātā “Tautas kalpa” deputāti ieņēma
gan parlamenta priekšsēdētāja (Dmitro Razumkovs), gan premjerministra (Oleksijs
Hončaruks) amata vietas. 2020. gada martā prezidents V. Zelenskis, neraugoties
uz stabilu balsu vairākumu parlamentā, uzsāka plašu valdības personāliju maiņu
(Deniss Šmihaļs kļuva par premjerministru). Covid-19 pandēmijas ietekmē un atbilstoši
prezidenta V. Zelenska vēlmei pastāvīgi turpināt reformas 2021. gadā sekoja vairākas
turpmākas pārmaiņas valdībā. Prezidents V. Zelenskis 2021. gadā arī nostiprināja
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes lomu un sāka arvien vairāk
paļauties uz šo institūciju svarīgu lēmumu pieņemšanā un politikas iniciatīvās.
Ukrainas likumdevēji no amata atbrīvoja arī parlamenta priekšsēdētāju D. Razumkovu
pēc viedokļu sadursmēm, pieņemot tā saukto “deoligarhizācijas likumprojektu”, ko
prezidents galu galā apstiprināja 2021. gada novembra sākumā.
ES un tās finanšu iestādes papildus politiskajam atbalstam kopš 2014. gada dotāciju un
aizdevumu veidā ir piesaistījušas vairāk nekā 15 miljardus EUR, lai atbalstītu reformu
procesu Ukrainā. Tas ietver ES pārvedumus saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību
instrumentu (1,365 miljardi EUR), Ārpolitikas instrumentu dienestu (116 miljoni EUR)
un ES padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine,
116 miljoni EUR), kā arī ļoti nozīmīgus Eiropas Investīciju bankas aizdevumus
un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas investīcijas (katra vairāk nekā
4 miljardus EUR) un ES Ārējo investīciju plānu, kas ir svarīga ES iniciatīva, kura
mazina finanšu riskus, izmantojot ES Garantiju fondu (1,5 miljardi EUR) un apvienojot
ES dotācijas ar ES finanšu iestāžu aizdevumiem Kaimiņattiecību politikas investīciju
platformā.
Saskaņā ar kopīgi izstrādātu reformu plānu ES rūpīgi uzrauga progresu vairākās
prioritārajās jomās: cīņa pret korupciju, tiesu sistēmas reforma, konstitucionālā un
vēlēšanu reforma, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, energoefektivitāte un valsts
pārvaldes reforma. Trešais un pēdējais makrofinansiālās palīdzības (MFP) maksājums
600 miljonu EUR tika atcelts 2018. gada 18. janvārī, jo Ukraina neievēroja paredzētos
nosacījumus. Tomēr 2018. gada jūlijā ES vienojās par jaunu MFP programmu
1 miljarda EUR apmērā. Šīs paketes pirmais maksājums (500 miljoni EUR) tika
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izmaksāts 2018. gada novembrī pēc tam, kad Ukraina bija izpildījusi ar ES saskaņotās
politiskās saistības. ES 2020. gada 10. jūnijā izmaksāja ceturtās MFP programmas
otro daļu 500 miljonu EUR apmērā. Līdz ar šo izmaksu ES kopš 2014. gada
Ukrainai veikto MFP pārskaitījumu kopējā vērtība sasniedza 3,8 miljardus EUR (no
atvēlētajiem 4,4 miljardiem EUR), kas ir lielākā jebkad paredzētā šādas palīdzības
vienai partnervalstij summa. Turklāt ES ir arī darījusi pieejamus Ukrainai MFP
aizdevumus līdz 1,2 miljardu EUR apmērā, lai palīdzētu ierobežot Covid-19 pandēmijas
ekonomisko ietekmi. Pirmais maksājums tika izmaksāts 2020. gada 9. decembrī.
Otrais un pēdējais maksājums tika izmaksāts 2021. gada 25. oktobrī, tādējādi sekmīgi
noslēdzot programmu.
2014. gada rudenī Komisija izveidoja īpašu Ukrainas atbalsta grupu, kurā ir eksperti
no ES iestādēm un dalībvalstīm un kura Ukrainas iestādēm palīdz koordinēt darbu un
sniedz konsultācijas galvenajos reformējamajos sektoros.
EUAM Ukraine, kas strādā Ukrainā kopš 2014. gada decembra, koordinē starptautisko
atbalstu civilās drošības sektoram un papildus savai pamatdarbībai sniedz Ukrainas
iestādēm stratēģiskas konsultācijas, tostarp apmāca, kā veidot ilgtspējīgus, atbildīgus
un iedarbīgus drošības dienestus, kuri stiprina tiesiskumu.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
Astotajā sasaukumā (2014–2019) Eiropas Parlaments pieņēma 19 rezolūcijas par
Ukrainu, tostarp rezolūciju par asociācijas nolīguma ar Ukrainu īstenošanu 2018. gadā.
Eiropas Parlaments 2021. gada 11. februārī pieņēma svarīgu rezolūciju par asociācijas
nolīguma īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot notiekošajam reformu procesam un
korupcijas apkarošanas sistēmai.
Turklāt Eiropas Parlaments 2018. gadā piešķīra Saharova balvu par domas brīvību
ukraiņu kinorežisoram Oļegam Sencovam, kuram Krievijā bija piespriests 20 gadu
cietumsods par protestēšanu pret Krievijas nelikumīgo Krimas okupāciju. O. Sencovu
no cietuma atbrīvoja 2019. gada septembrī, un tā paša gada novembrī viņš varēja
Strasbūrā balvu saņemt.
B. Parlamentu sadarbība
Ar Eiropas Parlamenta demokrātijas atbalsta darbībām Ukrainā tiek īstenota tālejoša
Ukrainas parlamenta – Augstākās radas – spēju veidošanas programma. Šie centieni
ir balstīti uz ieteikumiem, kas izstrādāti vajadzību novērtēšanas misijā, kuru no
2016. gada septembra līdz 2017. gada februārim vadīja bijušais Eiropas Parlamenta
priekšsēdētājs Pets Kokss (Pat Cox).
Eiropas Parlaments ir arī atbildīgs par mediācijas procesa – “Žana Monē dialoga” –
vadību, un tajā piedalās Augstākās radas priekšsēdētājs un politisko frakciju vadītāji,
lai sekotu šo ieteikumu īstenošanai.
Eiropas Parlamenta atbalsta un spēju veidošanas centienu tiesisko regulējumu
nodrošina Saprašanās memorands ar Augstāko radu, kas parakstīts 2015. gada
3. jūlijā un uz jauno Parlamenta sasaukumu atjaunināts, un administratīvās sadarbības
nolīgums, ko abu pušu likumdevēju iestāžu ģenerālsekretāri parakstīja 2016. gada
martā.
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ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejas desmitā sanāksme notika
2019. gada decembrī Strasbūrā, savukārt attālinātas sanāksmes videokonferences
veidā notika 2020. gada 7. decembrī un 2021. gada 10. novembrī. Komiteja
regulāri atkārtoja stingru atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei
tās starptautiski atzītajās robežās un izvērtēja notiekošās reformas un likumdošanas
programmu, kā arī asociācijas nolīguma īstenošanu. Tā arī uzsvēra, ka visa reformu
procesa panākumu gūšanai ļoti svarīga ir efektīva cīņa pret korupciju kopā ar tiesu
sistēmas apjomīgu un ticamu reformēšanu.
C. Vēlēšanu novērošana
Eiropas Parlaments 2014. un 2015. gadā nosūtīja novērošanas misiju uz prezidenta,
parlamenta un pašvaldību vēlēšanām un 2019. gadā – uz prezidenta un parlamenta
vēlēšanām.
Pēdējās Krievijas Domes vēlēšanas notika no 2021. gada 17. līdz 19. septembrim,
tostarp visā Krimas teritorijā. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības Augstais
pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos 2021. gada 20. septembra
deklarācijā ES vārdā pauda nožēlu par to, ka EDSO Demokrātisku iestāžu un
cilvēktiesību birojs (EDSO ODIHR) nav veicis uzraudzības misiju, ņēma vērā
neatkarīgos un uzticamos avotus, kas ziņo par nopietniem vēlēšanu pārkāpumiem,
un atkārtoti pauda ES dziļās bažas par to, ka visā Krievijā pastāvīgi samazinās
opozīcijas, pilsoniskās sabiedrības un neatkarīgu viedokļu telpa. Deklarācijā tika
uzsvērts, ka ES neatzīst tā sauktās vēlēšanas, kas notika okupētajā Krimas pussalā, un
atzīmēja, ka Krievijas Federācijas lēmums iesaistīt Ukrainas Doņeckas un Luhanskas
reģionu valdības nekontrolēto teritoriju iedzīvotājus vēlēšanās bija pretrunā Minskas
vienošanās garam un mērķiem.

MOLDOVA

2014. gada 27. jūnijā ES un Moldova parakstīja asociācijas nolīgumu, ietverot
padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu (DCFTA), kas stājās spēkā
2016. gada jūlijā. Nolīgums stiprināja Moldovas politiskās un ekonomiskās saites ar
ES. Tajā bija noteikts reformu plāns jomās, kam ir būtiska nozīme labai pārvaldībai
un ekonomikas attīstībai, un tas stiprināja sadarbību vairākās nozarēs. Parakstot šo
nolīgumu, Moldova apņēmās reformēt iekšpolitiku saskaņā ar ES tiesību aktiem un
praksi. Asociācijas nolīguma īstenošanas ceļvedis tika noteikts pārskatītajā 2017.–
2019. gada asociācijas programmā ar 13 galvenajām prioritātēm, kuras Komisija
nesen, 2021. gada oktobrī, izvērtēja. Pašlaik tuvojas beigām jaunas asociācijas
programmas 2021.–2027. gadam izstrāde. Lai izpildītu šo vērienīgo programmu,
Moldova saņem ievērojamu ES atbalstu. ES ir pārliecinoši Moldovas galvenā
tirdzniecības partnere un veido 56 % no tās kopējā tirdzniecības apjoma. Tā ir arī lielākā
ieguldītāja valstī.
Kopš 2014. gada aprīlī stājās spēkā vīzu režīma liberalizācija attiecībā uz īstermiņa
uzturēšanos, vairāk nekā 2,5 miljoni Moldovas pilsoņu, kuriem ir biometriskā pase, ir
ceļojuši uz Šengenas zonu bez vīzas, un tas ir veicinājis tūrismu, darījumu attiecības
un tiešus personiskus kontaktus.
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Demokrātisko standartu pasliktināšanās Moldovā pēdējos gados (sevišķi 2017. gada
jūlija vēlēšanu reforma, kas tika pieņemta pretēji EDSO ODIHR un Venēcijas komisijas
ieteikumiem, Kišiņevas mēra vēlēšanu nepamatota atzīšana par spēkā neesošu
2018. gada jūnijā, progresa trūkums to personu kriminālvajāšanā, kuras atbildīgas
par 2014. gada krāpšanu banku jomā 1 miljarda ASV dolāru apmērā, un aizvien
lielāks skaits ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem) lika ES 2018. gadā apturēt
makrofinansiālās palīdzības izmaksu.
Pēc tam ES nolēma atsākt budžeta atbalstu un 2019. gadā izmaksāja MFP pirmo
maksājumu 30 miljonu EUR apmērā, ņemot vērā Moldovas atjaunoto apņemšanos
reformēt tiesu sistēmu un uzturēt tiesiskumu. Tomēr MFP otrās daļas izmaksai joprojām
piemēro stingrus nosacījumu kritērijus.
ES un Moldova 2019. gada 30. septembrī noturēja piekto Asociācijas padomes
sanāksmi. Tolaik Maija Sandu, tagad Moldovas prezidente, bija premjerministre.
Dalībnieki uzsvēra, ka tā ir vēsturiska iespēja ES un Moldovai atjaunot attiecības
un iesaistīties reālās strukturālās pārmaiņās, kas nodrošinātu stabilitāti un izaugsmi.
Asociācijas padome pieņēma zināšanai Moldovas saskaņošanas centienus (vairāk
nekā 25 000 ES tehniskie standarti jau ir transponēti valsts tiesību aktos un
noteikumos) un prasīja turpināt tiesu sistēmas reformu, bezvīzu režīmu un cīņu pret
korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tā pievērsās arī progresam, kas
panākts saskaņā ar DCFTA, galveno uzmanību pievēršot nozaru sadarbībai, tostarp
enerģētikas jomā. Turklāt puses apsprieda politisko asociāciju, tostarp sadarbību un
konverģenci kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomā.
Komisija 2021. gada 2. jūnijā publicēja ES ekonomikas atveseļošanas plānu Moldovai,
kurā ir iezīmēti 600 miljoni EUR, lai atbalstītu valsts sociālekonomisko atveseļošanu
pēc Covid-19, veicinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos un atraisītu valsts neizmantoto
ekonomisko potenciālu.
ES atbalstošās prezidentes Maijas Sandu rīcības un solidaritātes partija (PAS)
guva ievērojamu uzvaru 2021. gada 11. jūlija pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās,
kas pārtrauca vairākus mēnešus ilgus politiskus un konstitucionālus satricinājumus.
Tādējādi 6. augustā parlaments, kurā dominēja PAS, apstiprināja Natāliju Gavriļitsu par
premjerministri un apstiprināja viņas vērienīgo programmu, lai šī pēcpadomju valsts
izkļūtu no ieilgušās politiskās un ekonomiskās krīzes. Viņas programmas mērķis ir arī
tuvināt Moldovu ES, kas ir tās galvenā ārpolitikas prioritāte, pilnībā īstenojot ES un
Moldovas asociācijas nolīgumu.
Pēc šīm pozitīvajām norisēm Komisija premjerministres N. Gavriļitsas vizītes laikā
Briselē 27. un 28. septembrī paziņoja par ES MFP otrās daļas izmaksu 50 miljonu EUR
apmērā oktobra sākumā un tūlītēju dotācijas izmaksu 36,4 miljonu EUR apmērā
Moldovai, lai turpinātu atbalstīt tās policijas reformu un cīņu pret Covid-19.
ES un Moldovas Asociācijas padomes sestā sanāksme notika 2021. gada 28. oktobrī.
Viena no Moldovas galvenajām problēmām joprojām ir separātiskais Piedņestras
reģions, kas 1990. gadā vienpusēji pasludināja neatkarību. ES piedalās kā novērotāja
“5+2” sarunās par Piedņestras konflikta noregulējumu un turpina atbalstīt visaptverošu
un miermīlīgu izlīgumu, kura pamatā būtu Moldovas suverenitāte un teritoriālā
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integritāte, Piedņestrai nosakot īpašu statusu. Turklāt laiku pa laikam atjaunojas
politiskā spriedze starp Kišiņevu un Komratu, Gagauzijas autonomā reģiona
galvaspilsētu.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlaments 2017. gada 4. jūlijā pieņēma atbalstošu nostāju par Komisijas
priekšlikumu piešķirt Moldovai MFP līdz 100 miljoniem EUR. Diemžēl tā trešo un pēdējo
daļu nevarēja izmaksāt, jo Moldova nebija izpildījusi visus saskaņotos nosacījumus
pirms līgumā noteiktā termiņa 2020. gada jūlijā. 2020. gadā tika panākta vienošanās
par jaunu ES MFP ārkārtas pasākumu kopumu Moldovai.
Eiropas Parlaments 2018. gada 14. novembra rezolūcijā par ES un Moldovas
asociācijas nolīguma īstenošanu pauda dziļas bažas par demokrātijas standartu
pasliktināšanos valstī un oligarhu interesēs veikto valsts nozagšanu. Tomēr 2020. gada
20. oktobra rezolūcijā par šo pašu tematu ir atzīti valstī panāktie uzlabojumi, vienlaikus
atkārtoti aicinot iestādes turpināt cīņu pret korupciju un garantēt tiesu iestāžu
neatkarību un objektivitāti. Parlaments arī pauda viedokli, ka 2020. gada novembra
prezidenta vēlēšanas būs pārbaudījums demokrātijai un tiesiskumam valstī.
Eiropas Parlaments nevarēja novērot šīs vēlēšanas Covid-19 ierobežojumu dēļ.
B. Parlamentu sadarbība
Ar ES un Moldovas asociācijas nolīguma 440. pantu tika izveidota Parlamentārās
asociācijas komiteja (PAK). Pirmā PAK sanāksme notika 2014. gada 16. oktobrī, un
devītā sanāksme notika attālināti 2021. gada 22. martā. Savā galīgajā paziņojumā
un ieteikumos PAK atzina Covid-19 pandēmijas izraisītās cilvēku ciešanas un prasīja
2021. gadā ātri vakcinēt visus iedzīvotājus. PAK atzinīgi novērtēja ES sniegto atbalstu
nozaru budžetam un makroekonomiskās situācijas uzlabošanai un pauda cerību, ka
ekonomika tiks atjaunota, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem. PAK prasīja pieņemt
jauno asociācijas programmu. Tā arī pauda bažas par lēno tiesvedības gaitu saistībā
ar 2014. gada apjomīgo krāpšanu banku jomā un atgādināja, ka Moldovas Eiropas
perspektīvai pirmām kārtām jābūt balstītai uz ES pamatā esošo vērtību un principu
ievērošanu. PAK arī aicināja mazināt ekstrēmo politisko polarizāciju, no kuras Moldova
cieš.
C. Vēlēšanu novērošana
Eiropas Parlaments bija uzaicināts novērot visas Moldovā nesen notikušās vēlēšanas.
Tas 2019. gada februārī novēroja Moldovas parlamenta vēlēšanas un paziņoja,
ka balsošana bija bez būtiskiem starpgadījumiem un kopumā labi pārvaldīta.
Tomēr valdīja bažas par ziņoto vēlētāju uzpirkšanu, lai viņi balsotu par konkrētām
partijām, organizējot pārvešanu ar autobusu no Piedņestras. Pandēmijas dēļ Eiropas
Parlaments nevarēja nosūtīt vēlēšanu novērošanas misiju uz 2020. gada novembra
prezidenta vēlēšanām, taču EDSO ODIHR (samazinātas) misijas konstatējumos bija
atzīts, ka vēlētājiem bija izvēle starp politiskajām alternatīvām un ka tika ievērotas
pulcēšanās un vārda pamatbrīvības, neraugoties uz negatīvu un šķeltniecisku
kampaņu rīkošanu un tendenciozu atspoguļojumu medijos.
Tā kā tobrīd epidemioloģiskā situācija Moldovā bija stabila, Eiropas Parlaments
nosūtīja delegāciju uz EDSO ODIHR vadīto starptautisko vēlēšanu novērošanas misiju,
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kas uzraudzīja 2021. gada 11. jūlija parlamenta vēlēšanas. Novērotāji atzīmēja, ka šīs
vēlēšanas kopumā bija labi organizētas, brīvas un konkurētspējīgas, neraugoties uz
dažiem atlikušajiem trūkumiem, kas jānovērš turpmākajās vēlēšanās. Jaunizveidotais
parlaments un valdība no Moldovas pilsoņiem ir saņēmuši spēcīgas pilnvaras veikt
vērienīgas reformas un tuvināt valsti ES.

BALTKRIEVIJA

Pēdējos gadu desmitos ES attiecībās ar Baltkrieviju ir bijuši sarežģīti posmi, jo
šajā valstī pastāvīgi tiek pārkāptas cilvēktiesības un pilsoniskās tiesības. Tomēr no
2014. līdz 2020. gadam Baltkrievijai bija šķietami atvērtāka attieksme pret ES un
Austrumu partnerības politiku. Baltkrievijas attiecības ar rietumvalstīm bija nedaudz
uzlabojušās, un tā deva nozīmīgu ieguldījumu, uzņemot Ukrainas krīzes risināšanas
sarunas, kurās ES bija vidutāja loma. Reaģējot uz to, ES attiecībā uz Baltkrieviju
apņēmās īstenot “kritiskās iesaistes” politiku, kā izklāstīts Padomes 2016. gada
15. februāra secinājumos, saskaņā ar kuriem reālie Baltkrievijas veiktie pasākumi,
lai nostiprinātu pamatbrīvības, tiesiskumu, cilvēktiesības, tostarp vārda, viedokļa
paušanas un mediju brīvību, un darba tiesības, joprojām būs būtiski kritēriji, lai veidotu
ES turpmāko politiku attiecībā uz šo valsti.
Padome 2016. gada 25. februārī nolēma pret 170 personām un trim uzņēmumiem
nepagarināt ierobežojošos pasākumus, kuri bija apturēti jau 2015. gada oktobrī. Tomēr
tā pagarināja pārējos iepriekš noteiktos pasākumus, tostarp ieroču embargo, finanšu
aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu četrām personām, kuras bija minētas
saistībā ar divu opozīcijas politiķu, viena uzņēmēja un viena žurnālista neatrisinātiem
pazušanas gadījumiem. Padome pagarināja ierobežojošos pasākumus līdz 2020. gada
28. februārim.
ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogs atsākās 2016. gadā pēc Baltkrievijas puses
iniciatīvas, un sestā dialoga kārta notika 2019. gada jūnijā. Lai nodrošinātu forumu
augsta līmeņa ekspertu politiskam dialogam, 2016. gadā tika izveidota ES un
Baltkrievijas koordinācijas grupa. Šīs struktūras galvenais mērķis ir vadīt ES un
Baltkrievijas sadarbību un pārraudzīt attiecību turpmāko attīstību. Grupa 2019. gada
decembrī sanāca astoto reizi: ES delegācija Baltkrievijā apliecināja savu atvērtību
turpmākai ES un Baltkrievijas attiecību attīstībai Baltkrievijas pilsoņu labā un nolūkā
stiprināt Baltkrievijas sabiedrības izturētspēju un atbalstīt Baltkrievijas suverenitāti un
neatkarību, taču atkārtoti uzsvēra, ka ir nepieciešama visaptveroša vēlēšanu tiesību
aktu reforma, pauda bažas par vairākām problēmām saistībā ar pamatbrīvībām, jo īpaši
mediju brīvību, vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, un atgādināja savu stingro nostāju
pret nāvessodu.
Baltkrievija proaktīvi piedalījās Austrumu partnerībā gan bilaterālā, gan daudzpusējā
formātā. Sarunas par mobilitātes partnerību tika pabeigtas 2017. gadā, un 2020. gada
1. jūlijā stājās spēkā vīzu režīma atvieglošanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumi,
kuru mērķis ir veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus. Abas puses pašlaik apspriež
partnerības prioritātes, kas turpmākajos gados būs pamats ES un Baltkrievijas
sadarbībai.
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Diemžēl, neraugoties uz cilvēktiesību rīcības plāna 2016.–2019. gadam pieņemšanu,
Baltkrievija nav izpildījusi saistības cilvēktiesību jomā. Tā ir palikusi vienīgā Eiropas
kontinenta valsts, kura joprojām izpilda nāvessodu, kas tai de jure liedz iespēju iestāties
Eiropas Padomē. Regulāri tiek piesauktas debates par nāvessoda moratoriju, kam
varētu sekot nāvessoda atcelšana, bet šķiet, ka tā ir tikai laika vilcināšana, jo līdz šim
konkrēta darbība ir izpalikusi.
ES stingri nosodīja miermīlīgo protestētāju vardarbīgo apspiešanu 2017. gada februārī
un martā. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas 2019. gada 18. novembrī tika sabojātas
ar virkni ļaunprātīgu darbību un trūkumu, kuru rezultāta opozīcijai tika atņemta jebkāda
parlamentārā pārstāvība. Starptautiskā sabiedrība atzina, ka 2020. gada 9. augusta
prezidenta vēlēšanas nebija ne brīvas, ne godīgas, un pirms tām sistemātiski
tika vajāti opozīcijas locekļi, pēc tam notika brutāla vēršanās pret miermīlīgiem
protestētājiem, opozīcijas pārstāvjiem un žurnālistiem šīs valsts vēsturē nepieredzētā
apmērā. Rezultātā ES noteica četras sankciju kārtas (pēdējo 2021. gada jūnijā) pret
88 personām un septiņām struktūrām, kas ir atbildīgas par krāpšanos vēlēšanās un
vardarbīgu apspiešanu vai ir tajās piedalījušās, un pauda gatavību veikt turpmākus
ierobežojošus pasākumus pret režīma struktūrām un augsta ranga amatpersonām,
tostarp pret Aļaksandru Lukašenku, kurš vairs netiek atzīts par Baltkrievijas likumīgo
prezidentu. Turklāt ES ir palēninājusi divpusējo sadarbību ar Baltkrievijas varas
iestādēm valdības līmenī, palielinājusi atbalstu Baltkrievijas tautai un pilsoniskajai
sabiedrībai un attiecīgi pārskatījusi divpusējo finansiālo palīdzību.
Kā represālijas Baltkrievijas režīms ir oficiāli apturējis dalību Austrumu partnerības
politikā, kā arī esošajās struktūrās, piemēram, ES un Baltkrievijas cilvēktiesību dialogā
un ES un Baltkrievijas koordinācijas grupā.
A. Eiropas Parlamenta nostāja
Eiropas Parlaments ir pieņēmis virkni rezolūciju, kurās tas kritizē Baltkrieviju par
tās politieslodzītajiem, mediju brīvības un pilsoniskās sabiedrības ierobežojumiem,
cilvēktiesību neievērošanu, tostarp nāvessoda saglabāšanu, un neatbilstīgām
parlamenta vēlēšanām. Eiropas Parlaments 2018. gada 19. aprīļa rezolūcijā pauda
atbalstu ES kritiskas iesaistīšanās politikai pret Baltkrieviju, ja vien tiks veikti
konkrēti pasākumi virzībā uz demokratizāciju, kā arī pamatbrīvību un cilvēktiesību
ievērošanu. Jo īpaši Parlaments aicināja Baltkrieviju pievienoties globālajam
nāvessoda moratorijam, kas būtu pirmais solis ceļā uz pilnīgu nāvessoda atcelšanu.
Eiropas Parlaments 2018. gada 4. oktobra rezolūcijā atkārtoti nosodīja žurnālistu un
neatkarīgu mediju vajāšanu un aizturēšanu un atkārtoti aicināja stiprināt demokrātijas
principu, tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu.
Reaģējot uz krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada 9. augustā un tām
sekojošo brutālo opozīcijas locekļu, neatkarīgo mediju un miermīlīgo protestētāju
apspiešanu, Eiropas Parlaments 2020. gada 17. septembrī un pēc tam 2020. gada
26. novembrī pieņēma rezolūciju par stāvokli Baltkrievijā. Šajās rezolūcijās deputāti
ņēma vērā, ka vēlēšanas notika, klaji pārkāpjot visus starptautiski atzītos standartus,
un ka lielākā daļa baltkrievu par patiesi ievēlēto Baltkrievijas prezidenti uzskatīja
vienotās opozīcijas kandidāti Svjatlanu Cihanousku. Viņi aicināja nekavējoties
piemērot ES sankcijas pret amatpersonām, kas atbildīgas par vēlēšanu viltošanu
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un represijām, tostarp sankcijas pret bijušo prezidentu Aļaksandru Lukašenku. Viņi
pauda atbalstu S. Cihanouskas izveidotajai Koordinācijas padomei kā pagaidu
pārstāvniecībai cilvēkiem, kuri pieprasa demokrātiskas pārmaiņas. Dalībvalstis
atkārtoja šīs principiālās nostājas 2020. gada 21. oktobra ieteikumā par attiecībām ar
Baltkrieviju.
Turklāt Eiropas Parlamenta Delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju (D-BY)
priekšsēdētājs un pastāvīgais referents Baltkrievijas jautājumos ir nākuši klajā ar
vairākiem kopīgiem paziņojumiem, kuros viņi pauda nožēlu par to, ka cilvēktiesību
stāvoklis šajā valstī turpina pasliktināties, un kritizēja A. Lukašenkas īstenoto
nepārtraukto varas uzurpāciju. Eiropas Parlaments 2020. gada decembrī veica faktu
vākšanas misiju Baltkrievijas jautājumā, lai novērtētu Baltkrievijas demokrātisko spēku
vajadzības un to, kā Eiropas Parlaments varētu tos atbalstīt gan administratīvā, gan
politiskā līmenī. Šī misija simboliski sakrita ar 2020. gada Saharova balvas nedēļu,
kas godināja Baltkrievijas demokrātisko opozīciju. Tā rezultātā Eiropas Parlaments
Cilvēktiesību apakškomitejas vadībā un sadarbībā ar Ārlietu komiteju un Delegāciju
attiecībām ar Baltkrieviju ir izveidojis platformu pret nesodāmību par cilvēktiesību
pārkāpumiem Baltkrievijā. Turklāt Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas
grupa ir ierosinājusi plašu demokrātijas atbalsta pasākumu klāstu, kas paredzēts
Baltkrievijas demokrātiskajiem aktīvistiem. Turklāt 2021. gada 10. jūnija rezolūcijā
par sistemātiskām represijām Baltkrievijā un to sekām attiecībā uz Eiropas drošību
pēc pasažieru nolaupīšanas no Baltkrievijas iestāžu pārtvertās ES civilās lidmašīnas
Eiropas Parlaments nosodīja plaši izplatītos cilvēktiesību pārkāpumus Baltkrievijā un
Aļaksandra Lukašenkas režīma nežēlīgo nelikumīgās migrācijas instrumentalizāciju,
lai destabilizētu ES.
B. Parlamentu sadarbība
Eiropas Parlamentam nav oficiālu attiecību ar Baltkrievijas Parlamentu, jo šī valsts
arvien nenodrošina brīvas un godīgas vēlēšanas un neievēro demokrātijas un
tiesiskuma starptautiskos standartus, ko apliecina jaunie protesta viļņi un visaptverošās
represijas pēc krāpnieciskajām parlamenta vēlēšanām 2019. gada 18. novembrī un
prezidenta vēlēšanām 2020. gada 9. augustā. Tāpat Baltkrievijas Parlamenta deputāti
vēl nav uzaicināti piedalīties Euronest parlamentārajā asamblejā, jo uzņemšanas
priekšnoteikums ir EDSO vēlēšanu standartu ievērošana.
Tomēr Eiropas Parlaments uztur aktīvu un ciešu dialogu ar valsts politisko spēku
pārstāvjiem, neatkarīgām nevalstiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjiem, kuri kopš pēdējām prezidenta vēlēšanām ir pārstāvēti Koordinācijas
padomē. Briselē un Strasbūrā (un neklātienē Covid-19 pandēmijas laikā) notiek
regulāras Delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju sanāksmes, kurās tiek apspriesta ES
un Baltkrievijas attiecību attīstība un novērtēta politiskā un ekonomiskā situācija valstī,
kā arī jaunākās norises demokrātijas, cilvēktiesību pārkāpumu un tiesiskuma jomā.
Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju 2015. gada jūnijā un 2017. gada jūlijā bija arī vizītē
Minskā, kā arī 2018. gada oktobrī un 2020. gada februārī šādā vizītē bija tās prezidijs.
C. Vēlēšanu novērošana
Baltkrievija nav aicinājusi Eiropas Parlamentu novērot vēlēšanas kopš 2001. gada. Kā
ierasts šādos gadījumos, Eiropas Parlaments paļaujas uz novērtējumu, ko valstī veikusi
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Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja un EDSO ODIHR Parlamentārā asambleja.
Diemžēl arī šie starptautiskie novērotāji netika uzaicināti novērot prezidenta vēlēšanas
2020. gada 9. augustā, neraugoties uz Baltkrievijas režīma iepriekšēju apņemšanos
viņus uzaicināt.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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