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TLIET ĠIRIEN TAS-SĦUBIJA TAL-LVANT: L-
UKRAJNA, IL-MOLDOVA U L-BELARUSSJA

Il-politika tal-UE dwar is-Sħubija tal-Lvant, li ġiet stabbilita fl-2009, tkopri sitt Stati
post-Sovjetiċi: l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova u l-
Ukraina. Is-Sħubija nħolqot biex issostni l-isforzi ta' riforma politika, soċjali u
ekonomika f'dawn il-pajjiżi, bl-għan li jiżdiedu d-demokratizzazzjoni u l-governanza
tajba, is-sigurtà tal-enerġija, il-ħarsien tal-ambjent u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Il-
membri kollha għajr il-Belarussja jipparteċipaw fl-Assemblea Parlamentari Euronest.

L-UKRAJNA

Il-ġrajjiet drammatiċi li seħħew fl-Ukrajna minn Novembru 2013 bdew bħala protesta
pro-UE kontra d-deċiżjoni ta' Viktor Yanukovych, il-President ta' dak iż-żmien, li ma
jiffirmax il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-UE, li kien ġie inizjalat f'Marzu 2012. Dan
il-moviment maż-żmien wassal għal bidla fil-gvern u għal elezzjonijiet parlamentari
f'Ottubru 2014, li fihom telgħu fil-poter il-partiti favur l-Ewropa u favur ir-riformi.
B'segwitu għall-moviment Euromaidan, f'Marzu 2014, ir-Russja annettiet illegalment
lill-Krimea, u l-parti tal-Lvant tal-Ukrajna daħlet f'kunflitt armat imkebbes mis-
separatisti appoġġjati mir-Russja. Skont in-Nazzjonijiet Uniti, sa Frar 2020 aktar minn
13 000 persuna (fosthom mill-inqas 3 350 ċivili) inqatlu fl-Ukrajna mindu beda l-
kunflitt. Dan jinkludi 298 persuna li fis-17 ta' Lulju 2014 kienu qed jivvjaġġaw fuq it-
titjira MH17 tal-Malaysian Airlines, li mietu meta l-ajruplan li kienu fuqu waqa' f'żona
kkontrollata mis-separatisti. Skont l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-
Ewropa (OSKE), mill-2017 it-tendenza hija li n-numru ta' vittmi ċivili qiegħed jonqos.
Minkejja l-ftehimiet ta' Minsk medjati fl-2015, u t-twaqqif ta' formati ta' negozjar bħall-
Grupp ta' Kuntatt Trilaterali (OSKE, Russja u Ukrajna) u l-format ta' Normandija
(Russja, Ukrajna, Ġermanja u Franza), it-tifqigħ perjodiku tal-ġlied xeħet dubju fuq
is-sostenibbiltà tat-tregwa. L-UE rabtet is-sanzjonijiet ekonomiċi tagħha fil-konfront
tar-Russja mal-konformità sħiħa, min-naħa ta' Moska, mal-ftehimiet ta' Minsk. Is-
sanzjonijiet ilhom stabbiliti, wara tiġdid perjodiku, minn dakinhar.
Fil-11 ta' Ġunju 2017, daħlet fis-seħħ is-sistema ta' vvjaġġar lejn l-UE bl-eżenzjoni
ta' viża għal ċittadini tal-Ukrajna li jkollhom passaport bijometriku u li jivvjaġġaw
għal perjodu ta' mhux aktar minn 90 jum, peress li l-Ukrajna ssodisfat il-parametri
ta' riferiment tal-pjan ta' azzjoni għal-liberalizzazzjoni tal-viża. Din is-sistema ta'
vvjaġġar għal soġġorn qasir b'eżenzjoni ta' viża għandha l-għan li tiffaċilita l-kuntatti
interpersonali u ssaħħaħ ir-rabtiet kummerċjali, soċjali u kulturali bejn l-UE u l-Ukrajna.
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Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni daħal fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2017, wara li kien ilu japplika
b'mod proviżorju u parzjali mill-1 ta' Novembru 2014. Iż-Żona ta' Kummerċ Ħieles
Approfondita u Komprensiva (DCFTA), li hija waħda mill-elementi ewlenin tal-Ftehim
ta' Assoċjazzjoni, saret operattiva għalkollox fl-1 ta' Jannar 2016.
Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni joffri opportunitajiet ekonomiċi ġodda kemm lill-UE kif
ukoll lill-Ukrajna. L-UE saħħet il-pożizzjoni tagħha bħala s-sieħba kummerċjali l-aktar
importanti tal-Ukrajna. Fl-2019, il-volum ta' negozju bilaterali laħaq it-EUR 43.3 biljun u
l-UE kienet tirrappreżenta aktar minn 40% tal-kummerċ totali tal-Ukrajna.
Fl-elezzjonijiet presidenzjali ta' April 2019, il-President Poroshenko tilef il-konfront
presidenzjali ma' Volodymyr Zelensky, wiċċ ġdid fix-xena politika. Il-President Zelensky
xolja l-parlament u sejjaħ elezzjonijiet bikrija f'Lulju 2019. F'dawn l-elezzjonijiet
parlamentari, il-partit tiegħu, "Qaddej tal-Poplu", rebaħ rebħa kbira ħafna li rriżultat
f'maġġoranza assoluta ta' 254 siġġu mill-424 siġġu eleġibbli. B'riżultat ta' dan, il-membri
tal-partit "Qaddej tal-Poplu" imlew il-karigi kemm tal-President tal-Parlament (Dmytro
Razumkov) kif ukoll tal-Prim Ministru (Oleksiy Honcharuk). F'Marzu 2020, minkejja li
kellu maġġoranza parlamentari soda, il-President Zelensky vara reshuffle importanti
fil-gvern, u Denys Shmyhal ħa f'idu l-kariga ta' Prim Ministru. Bħala segwitu fl-2021
kien hemm serje ta' reshuffles oħra fil-gvern, bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19
u tar-rieda tal-President Zelensky li jkompli bir-riformi b'pass kostanti. Fl-2021, il-
President Zelensky saħħaħ ukoll ir-rwol tal-Kunsill Nazzjonali tas-Sigurtà u d-Difiża tal-
Ukrajna u beda jiddependi dejjem aktar mill-istituzzjoni għal deċiżjonijiet u inizjattivi
ta' politika ewlenin. Il-leġiżlaturi tal-Ukrajna sostitwew ukoll l-Ispiker Razumkov wara
l-kontroversja dwar l-adozzjoni tal-hekk imsejjaħ "abbozz ta' liġi dwar it-tneħħija tal-
oligarkizzazzjoni", li l-President eventwalment daħlu fil-liġi fil-bidu ta' Novembru 2021.
Barra mis-sostenn politiku, mill-2014 l-UE u l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħha
mobilizzaw aktar minn EUR 15-il biljun f'għotjiet u f'self biex isostnu l-proċess ta' riforma
fl-Ukrajna. Dan jinkludi t-trasferimenti tal-UE fl-ambitu tal-Istrument Ewropew ta' Viċinat
(EUR 1 365 biljun), tas-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija (EUR 116-il miljun)
u tal-Missjoni ta' Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà
Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine, EUR 116-il miljun), kif ukoll self konsiderevoli mill-
Bank Ewropew tal-Investiment u investimenti tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni
u l-Iżvilupp (aktar minn EUR 4 biljun f'kull wieħed minnhom), flimkien mal-Pjan
ta' Investiment Estern tal-UE, inizjattiva kruċjali tal-UE maħsuba biex ittaffi r-riskji
finanzjarji permezz tal-użu tal-Fond ta' Garanzija tal-UE (EUR 1.5 biljun) u permezz ta'
taħlit ta' għotjiet tal-UE ma' self mogħti mill-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE bis-saħħa
tal-Pjattaforma ta' Investiment tal-Viċinat.
Fil-qafas ta' aġenda ta' riforma stabbilita b'mod konġunt, l-UE qiegħda tissorvelja
mill-qrib il-progress f'għadd ta' oqsma prijoritarji: il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, ir-
riforma tal-ġudikatura, ir-riformi kostituzzjonali u elettorali, it-titjib fil-klima tan-negozju,
l-effiċjenza enerġetika u r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. It-tielet u l-aħħar ħlas
parzjali ta' assistenza makrofinanzjarja (AMF), li jammonta għal EUR 600 miljun, ġie
kkanċellat fit-18 ta' Jannar 2018 minħabba li l-Ukrajna naqset milli tikkonforma mal-
kundizzjonijiet stabbiliti. Madankollu, f'Lulju 2018, l-UE qablet dwar programm ta' AMF
ġdid li jammonta għal EUR 1 biljun. L-ewwel ħlas parzjali (EUR 500 miljun) ta' dan il-
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pakkett sar f'Novembru 2018, wara li l-Ukrajna ssodisfat l-impenji ta' politika miftiehma
mal-UE. L-UE pproċediet għall-iżborż tat-tieni parti li tammonta għal EUR 500 miljun
fl-ambitu tar-raba' programm ta' AMF fl-10 ta' Ġunju 2020. B'din il-parti, il-valur totali
tat-trasferimenti li għamlet l-UE favur l-Ukrajna mill-2014 fl-ambitu tal-AMF laħaq it-
EUR 3.8 biljun (mill-EUR 4.4 biljun impenjati). Dan huwa l-akbar ammont qatt assenjat
lil pajjiż sieħeb waħdu fl-ambitu ta' din il-forma ta' assistenza. Barra minn hekk, l-UE
poġġiet ukoll għad-dispożizzjoni tal-Ukrajna self ta' AMF sa EUR 1.2 biljun biex tgħin
lill-pajjiż jillimita r-riperkussjonijiet ekonomiċi tal-pandemija tal-COVID-19. L-ewwel ħlas
parzjali ġie żborżat fid-9 ta' Diċembru 2020. It-tieni u l-aħħar ħlas parzjali ġie żborżat
fil-25 ta' Ottubru 2021, u b'hekk il-programm ġie konkluż b'suċċess.
Fil-ħarifa tal-2014, il-Kummissjoni ħolqot Grupp ta' Appoġġ għall-Ukrajna, li huwa
magħmul minn esperti mill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, li jaqdi rwol ta'
koordinament u konsulenza lill-awtoritajiet tal-Ukrajna f'setturi ewlenin ta' riforma.
Il-Missjoni EUAM Ukraine, stabbilita fil-pajjiż f'Diċembru 2014, tikkoordina l-appoġġ
internazzjonali għas-settur tas-sigurtà ċivili u, flimkien mal-attivitajiet operattivi, tagħti
konsulenza strateġika, inkluż taħriġ, lill-awtoritajiet tal-Ukrajna dwar il-mod kif jiġu
żviluppati servizzi tas-sigurtà sostenibbli, affidabbli u effiċjenti li jsaħħu l-istat tad-dritt.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Matul it-tmien leġiżlatura (2014-2019), il-Parlament Ewropew adotta 19-il riżoluzzjoni
dwar l-Ukrajna, fosthom waħda dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni
mal-Ukrajna fl-2018. Fil-11 ta' Frar 2021, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni
importanti dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni, b'enfasi qawwija fuq il-
proċess ta' riforma li għaddej u l-arkitettura tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni.
Fl-2018 il-Parlament Ewropew ta wkoll il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb lir-
reġista Ukren Oleg Sentsov, ikkundannat għoxrin sena ħabs fir-Russja talli pprotesta
kontra l-okkupazzjoni illegali tal-Krimea min-naħa tar-Russja. Sentsov inħeles mill-ħabs
f'Settembru 2019 u f'Novembru tal-istess sena seta' jirċievi l-premju fi Strasburgu.
B. Kooperazzjoni interparlamentari
Fl-ambitu tal-attivitajiet tiegħu ta' appoġġ għad-demokrazija fl-Ukrajna, il-Parlament
Ewropew qed jimplimenta wkoll programm ambizzjuż ta' tisħiħ tal-kapaċitajiet
għall-Parlament tal-Ukrajna (Verkhovna Rada). Dawn l-isforzi jissejsu fuq ir-
rakkomandazzjonijiet ifformulati bħala parti mill-missjoni ta' valutazzjoni tal-ħtiġijiet
imwettqa mill-ex President tal-Parlament, Pat Cox, bejn Settembru 2016 u Frar 2017.
Il-Parlament Ewropew huwa responsabbli wkoll għat-tmexxija ta' proċess ta'
medjazzjoni, id-Djalogu Jean Monnet, li jlaqqa' lill-President tal-Verkhovna Rada
mal-mexxejja tal-fazzjonijiet politiċi biex isegwu l-implimentazzjoni ta' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet.
Il-qafas ġuridiku li jirregola l-appoġġ tal-Parlament Ewropew u t-tisħiħ tal-
kapaċitajiet huwa rappreżentat mill-Memorandum ta' Qbil, iffirmat mal-Verkhovna Rada
fit-3 ta' Lulju 2015 u mġedded għal-leġiżlatura l-ġdida, u mill-Ftehim ta' Kooperazzjoni
Amministrattiva, iffirmat mis-Segretarji Ġenerali taż-żewġ assemblej f'Marzu 2016.
L-għaxar laqgħa tal-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukrajna saret
f'Diċembru 2019 fi Strasburgu, filwaqt li fis-7 ta' Diċembru 2020 u
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fl-10 ta' Novembru 2021 saru laqgħat mill-bogħod permezz ta' vidjokonferenza. Il-
Kumitat regolarment tenna l-appoġġ qawwi tiegħu favur is-sovranità u l-integrità
territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-konfini tagħha rikonoxxuti f'livell internazzjonali u ħa kont
tar-riformi li għaddejjin u tal-aġenda leġiżlattiva, kif ukoll tal-implimentazzjoni tal-Ftehim
ta' Assoċjazzjoni. Il-Kumitat issottolinja wkoll li għas-suċċess tal-proċess sħiħ ta' riforma
hija fundamentali l-ġlieda b'mod effikaċi kontra l-korruzzjoni, u t-tkomplija tar-riforma
ambizzjuża u kredibbli tal-ġustizzja.
C. Osservazzjoni elettorali
Bejn l-2014 u l-2015, il-Parlament Ewropew bagħat missjonijiet ta' osservazzjoni għall-
elezzjonijiet presidenzjali, parlamentari u lokali u fl-2019 għall-elezzjonijiet presidenzjali
u parlamentari.
L-aktar elezzjonijiet reċenti għad-Duma Russa saru bejn is-17 u
d-19 ta' Settembru 2021, inkluż fit-territorju kollu tal-Krimea. Fid-dikjarazzjoni tiegħu
tal-20 ta' Settembru 2021, il-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà esprima d-dispjaċir tal-UE
dwar in-nuqqas ta' missjoni ta' monitoraġġ mill-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet
Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (OSKE ODIHR), ħa nota tas-sorsi indipendenti
u affidabbli li jirrapportaw ksur elettorali serju u tenna t-tħassib profond tal-UE
dwar l-ispazju dejjem jonqos għall-oppożizzjoni, għas-soċjetà ċivili u għall-ilħna
indipendenti madwar ir-Russja. Id-dikjarazzjoni saħqet li l-UE ma tirrikonoxxix l-hekk
imsejħa elezzjonijiet li saru fil-peniżola okkupata tal-Krimea u nnotat li d-deċiżjoni tal-
Federazzjoni Russa li tinvolvi lir-residenti tat-territorji mhux ikkontrollati mill-gvern tar-
reġjuni ta' Donetsk u ta' Luhansk fl-Ukrajna fl-elezzjonijiet kienet tmur kontra l-ispirtu u
l-objettivi tal-ftehimiet ta' Minsk.

IL-MOLDOVA

Fis-27 ta' Ġunju 2014, l-UE u l-Moldova ffirmaw Ftehim ta'Assoċjazzjoni, li jinkludi
Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv (DCFTA), li daħal fis-seħħ
f'Lulju 2016. Il-ftehim, li saħħaħ ir-rabtiet politiċi u ekonomiċi tal-Moldova mal-UE,
iddefinixxa pjan ta' riforma f'oqsma essenzjali għall-governanza tajba u l-iżvilupp
ekonomiku u saħħaħ il-kooperazzjoni f'diversi setturi. Bl-iffirmar tal-ftehim, il-Moldova
impenjat ruħha li tirriforma l-politiki interni tagħha abbażi tal-leġiżlazzjoni u tal-prassi tal-
UE. Il-pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni ġie ddefinit
fl-Aġenda ta' Assoċjazzjoni riveduta 2017-2019, li fiha 13-il prijorità fundamentali
u li l-Kummissjoni evalwat l-aktar reċentement f'Ottubru 2021. Bħalissa qed tiġi
ffinalizzata Aġenda ta' Assoċjazzjoni ġdida għall-2021-2027. Il-pajjiż igawdi minn
appoġġ sostanzjali min-naħa tal-UE għall-implimentazzjoni ta' din l-aġenda ambizzjuża.
L-UE hija bil-bosta s-sieħba kummerċjali ewlenija tal-Moldova u tammonta għal 56%
tal-kummerċ totali tagħha. Hija wkoll l-akbar investitur fil-pajjiż.
Mid-dħul fis-seħħ tal-liberalizzazzjoni tal-viża għal soġġorni għal żmien qasir
f'April 2014, aktar minn 2.5 miljun ċittadin tal-Moldova b'passaport bijometriku vvjaġġaw
lejn iż-Żona Schengen mingħajr viża, li rawwem it-turiżmu, ir-relazzjonijiet kummerċjali
u l-kuntatti bejn il-persuni.
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Id-deterjorament tal-istandards demokratiċi fil-Moldova f'dawn l-aħħar snin (b'mod
partikolari, ir-riforma elettorali ta' Lulju 2017 li ġiet adottata kontra r-
rakkomandazzjonijiet tal-OSKE, l-ODIHR u l-Kummissjoni ta' Venezja, l-invalidazzjoni
mhux ġustifikata tal-elezzjonijiet tas-sindki f'Chişinău f'Ġunju 2018, in-nuqqas ta'
progress fil-prosekuzzjoni ta' dawk responsabbli għall-frodi bankarja ta' USD 1 biljun
tal-2014 u n-numru akbar ta' rapporti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem) wasslu lill-UE
biex tissospendi l-iżborż tal-assistenza makrofinanzjarja tagħha fl-2018.
Sussegwentement, l-UE ddeċidiet li terġa' tibda l-appoġġ baġitarju tagħha u żborżat
l-ewwel ħlas parzjali ta' EUR 30 miljun fl-AMF fl-2019 fid-dawl tal-impenn imġedded
tal-Moldova li twettaq riforma fis-sistema ġudizzjarja u li żżomm l-istat tad-dritt.
Madankollu, l-iżborż tat-tieni porzjon tal-AMF jibqa' soġġett għal kriterji stretti ta'
kundizzjonalità.
L-UE u l-Moldova organizzaw il-ħames laqgħa tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni
fit-30 ta' Settembru 2019. F'dak iż-żmien, Maia Sandu, issa l-President tal-Moldova,
kien qed iservi bħala Prim Ministru. Il-parteċipanti enfasizzaw li din kienet opportunità
storika għall-UE u għall-Moldova biex iġeddu r-relazzjoni tagħhom u jinvolvu ruħhom
f'bidliet strutturali reali li jippermettu l-istabbiltà u t-tkabbir. Il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni
ħa nota tal-isforzi ta' armonizzazzjoni tal-Moldova (aktar minn 25 000 standard tekniku
tal-UE diġà ġew trasposti fil-leġiżlazzjoni u r-regoli nazzjonali tal-pajjiż) u appella għal
aktar sforzi fir-riforma ġudizzjarja, ir-reġim mingħajr viża u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni
u l-ħasil tal-flus. Huwa indirizza wkoll il-progress li sar fl-ambitu tad-DCFTA, b'enfasi
fuq il-kooperazzjoni settorjali, inkluż fil-qasam tal-enerġija. Barra minn hekk, il-partijiet
iddiskutew l-assoċjazzjoni politika, inkluż il-kooperazzjoni u l-konverġenza fil-qasam
tal-politika estera u ta' sigurtà komuni.
Fit-2 ta' Ġunju 2021, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta' Rkupru tal-Ekonomija tal-UE
għall-Moldova, li jalloka EUR 600 miljun biex jappoġġja l-irkupru soċjoekonomiku tal-
pajjiż wara l-COVID-19, irawwem it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali u jisfrutta l-potenzjal
ekonomiku mhux sfruttat tal-pajjiż.
Il-Partit ta' Azzjoni u Solidarjetà (PAS) tal-President favur l-UE Maia Sandu kiseb rebħa
qawwija fl-elezzjonijiet parlamentari bikrin tal-11 ta' Lulju 2021, li ġabu fi tmiemhom
diversi xhur ta' taqlib politiku u kostituzzjonali. Konsegwentement, fis-6 ta' Awwissu,
il-parlament iddominat mill-PAS ikkonferma lil Natalia Gavrilița bħala Prim Ministru
u approva l-programm ambizzjuż tagħha biex il-pajjiż li qabel kien parti mill-Unjoni
Sovjetika joħroġ minn kriżi politika u ekonomika fit-tul. Il-programm tagħha għandu wkoll
l-għan li jqarreb lill-Moldova mal-UE, l-ewwel prijorità tagħha tal-politika barranija, billi
timplimenta bis-sħiħ il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova.
Wara dawn l-iżviluppi pożittivi, matul iż-żjara tal-Prim Ministru Gavriliţa fi Brussell fis-27
u t-28 ta' Settembru, il-Kummissjoni ħabbret l-iżborż tat-tieni porzjon tal-AMF tal-UE
fl-ammont ta' EUR 50 miljun fil-bidu ta' Ottubru, u l-iżborż immedjat ta' għotja ta'
EUR 36.4 miljun lill-Moldova biex tkompli tappoġġja l-isforzi tagħha għar-riforma tal-
pulizija u l-ġlieda tagħha kontra l-COVID-19.
Is-sitt laqgħa tal-kunsill ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Moldova saret
fit-28 ta' Ottubru 2021.
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Ir-reġjun separatista tat-Transnistrija, li ipproklama unilateralment l-indipendenza
fl-1990, jibqa' waħda mill-isfidi ewlenin għall-Moldova. L-UE tipparteċipa bħala
osservatur fil-proċess tan-negozjati fil-format "5+2" għar-riżoluzzjoni tal-kunflitt
Transnistrijan u tkompli tappoġġja soluzzjoni komprensiva u paċifika msejsa fuq is-
sovranità u l-integrità territorjali tal-Moldova, bi status speċjali għat-Transnistrija. Barra
minn hekk, tfaċċaw ripetutament tensjonijiet politiċi bejn Chișinău u Comrat, il-kapitali
tar-reġjun awtonomu tal-Gagawzja.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Fl-4 ta' Lulju 2017, il-Parlament Ewropew adotta pożizzjoni favorevoli dwar il-proposta
tal-Kummissjoni li tagħti lill-Moldova massimu ta' EUR 100 miljun f'AMF. Sfortunatament
it-tielet u l-aħħar parti se setgħetx titħallas peress li l-Moldova ma ssodisfatx sa l-
iskadenza ta' Lulju 2020 il-kundizzjonijiet maqbula kollha. Fl-2020 ġie deċiż pakkett
ġdid ta' AMF ta' emerġenza tal-UE għall-Moldova.
Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta'
Assoċjazzjoni UE u Moldova, il-Parlament Ewropew esprima tħassib serju dwar ir-
rigress fir-rigward tal-istandards demokratiċi fil-pajjiż u dwar is-sitwazzjoni ta' "stat mifni"
mill-interessi oligarkiċi. Madankollu, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ottubru 2020 dwar
l-istess suġġett, irrikonoxxa t-titjib li sar fil-pajjiż, u fl-istess ħin stieden għal darb'oħra lill-
awtoritajiet ikomplu l-isforzi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u jiggarantixxu l-indipendenza
u l-imparzjalità tal-ġudikatura. Iqis ukoll li l-elezzjonijiet presidenzjali ta' Novembru 2020
se jservu ta' test għad-demokrazija u għall-istat tad-dritt fil-pajjiż.
Il-Parlament Ewropew ma setax josserva din l-elezzjoni minħabba restrizzjonijiet
relatati mal-COVID-19,
B. Kooperazzjoni interparlamentari
Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova stabbilixxa, fl-Artikolu 440,
Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni. L-ewwel laqgħa tal-Kumitat saret
fis-16 ta' Ottubru 2014. Id-disa' laqgħa saret mill-bogħod fit-22 ta' Marzu 2021.
Fid-dikjarazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet finali tiegħu l-Kumitat irrikonoxxa t-
tbatija umana kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 u talab li jitqassmu malajr il-
vaċċini lill-popolazzjoni kollha fl-2021. Il-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni laqa'
pożittivament il-baġit settorjali u l-appoġġ makroekonomiku li forniet l-UE u esprima
t-tama tiegħu li l-ekonomija tingħata nifs ġdid, b'attenzjoni partikolari għaż-żgħażagħ.
Il-Kumitat talab li tiġi adottata Aġenda ta' Assoċjazzjoni ġdida. Huwa esprima wkoll
tħassib dwar ir-ritmu bil-mod tal-proċedimenti ġudizzjarji rigward il-frodi bankarja
enormi tal-2014 u fakkar li l-prospettiva Ewropea tal-Moldova jrid ikollha għeruqha,
l-ewwel u qabel kollox, fir-rispett tal-valuri u tal-prinċipji li jirfdu l-Unjoni Ewropea. Il-
Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni appella biex tonqos il-polarizzazzjoni politika
estrema li tbati minnha l-Moldova.
C. Osservazzjoni elettorali
Il-Parlament Ewropew ġie mistieden josserva l-elezzjonijiet reċenti kollha fil-Moldova.
Fi Frar 2019, il-Parlament Ewropew osserva l-elezzjonijiet parlamentari tal-Moldova
u ddikjara li l-votazzjoni saret mingħajr inċidenti kbar u li kienet, fuq livell ġenerali,
ġestita tajjeb. Madankollu, kien hemm tħassib dwar ir-rapporti rigward ċittadini
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mħallsa biex jivvutaw għal ċerti partiti u dwar l-organizzazzjoni ta' trasferimenti ta'
eletturi bix-xarabank mit-Transnistrija. Minħabba l-pandemija, il-Parlament Ewropew
ma setax jibgħat missjoni ta' osservazzjoni elettorali waqt l-elezzjonijiet presidenzjali ta'
Novembru 2020, imma r-riżultati tal-missjoni (mnaqqsa) OSKE ODIHR irrikonoxxew li
l-eletturi kellhom għażla bejn alternattivi politiċi u li l-libertajiet fundamentali ta' għaqda
u espressjoni ġew rispettati, minkejja li kien hemm kampanji negattivi u ta' firda u l-
polarizzazzjoni tal-kopertura medjatika.
Hekk kif is-sitwazzjoni epidemjoloġika fil-Moldova dak iż-żmien kienet stabbli,
il-Parlament Ewropew bagħat delegazzjoni għall-Missjoni Internazzjonali ta'
Osservazzjoni Elettorali mmexxija mill-OSKE-ODIHR li mmonitorjat l-elezzjonijiet
parlamentari tal-11 ta' Lulju 2021. L-osservaturi nnutaw li dawn l-elezzjonijiet kienu
ġeneralment amministrati tajjeb, ħielsa u kompetittivi, minkejja xi nuqqasijiet li fadal
li jeħtieġ li jiġu indirizzati għall-elezzjonijiet futuri. Il-parlament u l-gvern li għadhom
kif ġew iffurmati rċevew mandat b'saħħtu miċ-ċittadini tal-Moldova biex iwettqu riformi
ambizzjużi u jqarrbu l-pajjiż lejn l-UE.

IL-BELARUSSJA

F'dawn l-aħħar għexieren ta' snin, ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Belarussja f'xi waqtiet
kienu diffiċli, minħabba l-ksur kostanti tad-drittijiet ċivili u tal-bniedem fil-pajjiż. Bejn
l-2014 u l-2020, madankollu, il-Belarussja kienet tidher li qiegħda turi attitudni aktar
miftuħa fil-konfront tal-UE u tal-politika tas-Sħubija tal-Lvant. Ir-relazzjonijiet tagħha
mal-pajjiżi tal-Punent b'xi mod tjiebu u l-pajjiż żvolġa rwol importanti billi laqa' fih it-
taħditiet dwar il-kriżi fl-Ukrajna, li fihom l-UE kellha r-rwol ta' medjatur. Bħala risposta,
l-UE impenjat ruħha li tħaddan politika ta' "impenn kritiku" fil-konfront tal-Belarussja,
kif hemm imniżżel fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2016, skont liema l-
passi tanġibbli meħudin mill-Belarussja biex tnaqqax fl-ordinament ġuridiku tal-pajjiż
il-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem – inkluża l-libertà
tal-kelma, tal-espressjoni u tal-media – u d-drittijiet tal-ħaddiema se jkomplu jkunu
essenzjali għad-definizzjoni tal-politika futura tal-UE fil-konfront tal-Belarussja.
Fil-25 ta' Frar 2016 il-Kunsill iddeċieda li ma jipprorogax il-miżuri restrittivi fil-konfront
ta' 170 persuna u tliet kumpaniji li kienu diġà ġew sospiżi f'Ottubru 2015. Madankollu,
il-Kunsill estenda l-miżuri l-oħra diġà fis-seħħ, inkluż embargo fuq l-armi, l-iffriżar tal-
assi u l-projbizzjoni tal-ivvjaġġar imposti fuq erba' persuni elenkati b'rabta mal-għajbien
mhux solvut ta' żewġ politiċi tal-oppożizzjoni, negozjant u ġurnalist. Il-Kunsill estenda
l-miżuri restrittivi sat-28 ta' Frar 2020.
Id-Djalogu UE-Belarussja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem issokta fl-2016 fuq inizjattiva tal-
Belarussja, u s-sitt ċiklu sar f'Ġunju 2019. Sabiex jinħoloq forum għad-djalogu politiku
fil-livell ta' esperti għoljin, fl-2016 ġie stabbilit il-Grupp ta' Koordinament UE-Belarussja.
li l-għan ewlieni tiegħu huwa li jorjenta l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Belarussja u jsegwi
mill-qrib l-evoluzzjoni ulterjuri tar-relazzjonijiet. F'Diċembru 2019 il-grupp iltaqa' għat-
tmien darba: id-delegazzjoni tal-UE fil-Belarussja kkonfermat li hija favur l-iżvilupp
ulterjuri tar-relazzjonijiet UE-Belarussja għall-ġid taċ-ċittadini Belarussi u biex tissaħħaħ
ir-reżiljenza tas-soċjetà Belarussa u jiġu sostnuti s-sovranità u l-indipendenza tal-
Belarussja, iżda tenniet ukoll il-bżonn ta' riforma komprensiva tal-leġiżlazzjoni elettorali,
esprimiet punti li jħassbuha fir-rigward tal-libertajiet fundamentali, b'mod partikolari l-
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libertà tal-media, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-għaqda, u fakkret fl-oppożizzjoni
qawwija tagħha għall-piena tal-mewt.
Il-Belarussja pparteċipat b'mod proattiv fil-formati bilaterali u multilaterali tas-Sħubija
tal-Lvant. In-negozjati dwar sħubija għall-mobilità ġew konklużi fl-2017, u l-ftehimiet
dwar il-faċilitazzjoni tal-viżi u r-riammissjoni daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2020 bl-għan
li jrawmu l-kuntatti interpersonali. Iż-żewġ naħat bħalissa qegħdin jinnegozjaw il-
prijoritajiet tas-sħubija li se jkunu l-qafas għall-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Belarussja
fis-snin li ġejjin.
Sfortunatament, minkejja l-pjan ta' azzjoni fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem adottat
għall-perjodu 2016-2019, il-Belarussja ma rrispettatx l-impenn li ħadet f'dawk li huma
drittijiet tal-bniedem. Għadha l-uniku pajjiż fil-kontinent Ewropew li għadu japplika l-
piena kapitali, u dan jeskludih de jure mill-Kunsill tal-Ewropa. B'mod regolari jsiru
diskussjonijiet dwar moratorju fuq il-piena tal-mewt, bil-għan li, possibbilment, tiġi
abolita, iżda donnhom huma xi paraventu għax s'issa għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni
konkreta.
L-UE kkundannat bil-qawwa r-repressjoni vjolenti fil-konfront tad-dimostranti paċifiċi
fi Frar u f'Marzu 2017. L-elezzjonijiet parlamentari bikrija tat-18 ta' Novembru 2019
kienu mtebbgħin minn għadd ta' skorrettezzi u nuqqasijiet li kellhom l-effett li jċaħħdu
lill-oppożizzjoni minn kwalunkwe rappreżentanza fil-parlament. Skont il-komunità
internazzjonali, l-elezzjoni presidenzjali tad-9 ta' Awwissu 2020 la kienet libera u
lanqas ġusta, u kienet ippreċeduta mill-persekuzzjoni sistematika tal-membri tal-
oppożizzjoni, segwita minn repressjoni brutali fil-konfront tad-dimostranti paċifiċi, tar-
rappreżentanti tal-oppożizzjoni u tal-ġurnalisti ta' kobor liema bħalha fl-istorja tal-pajjiż.
Bħala konsegwenza ta' dan, l-UE imponiet erba' sensiliet ta' sanzjonijiet (l-aħħar waħda
f'Ġunju 2021) fil-konfront ta' 88 persuna u 7 entitajiet responsabbli jew kompliċi tal-
frodi elettorali u tar-repressjoni vjolenti, u stqarret li lesta tieħu aktar miżuri restrittivi
fil-konfront ta' entitajiet u uffiċjali għoljin tar-reġim, inkluż Alyaksandr Lukashenko,
li m'għadux rikonoxxut bħala l-president leġittimu tal-Belarussja. L-UE se tnaqqas
barra minn hekk il-kooperazzjoni bilaterali mal-awtoritajiet Belarussi fil-livell ċentrali,
iżżid l-appoġġ tagħha għall-poplu u s-soċjetà ċivili tal-Belarussja, u konsegwentement
tikkalibra mill-ġdid l-assistenza finanzjarja bilaterali tagħha.
Fir-rappreżalja, ir-reġim tal-Belarussja ssospenda formalment il-parteċipazzjoni tiegħu
fil-politika tas-Sħubija tal-Lvant, kif ukoll fi strutturi eżistenti bħad-djalogu dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem bejn l-UE u l-Belarussja u l-Grupp ta' Koordinazzjoni bejn l-UE u
l-Belarussja.
A. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
Il-Parlament Ewropew adotta sensiela ta' riżoluzzjonijiet li jikkritikaw lill-Belarussja
minħabba l-priġunieri politiċi li għandha, ir-restrizzjonijiet tagħha fuq il-libertà tal-mezzi
ta' informazzjoni u fuq is-soċjetà ċivili, in-nuqqas ta' rispett tagħha tad-drittijiet tal-
bniedem, inkluża ż-żamma fis-seħħ tal-piena tal-mewt u l-irregolaritajiet fl-elezzjonijiet
parlamentari tagħha. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' April 2018, il-Parlament esprima
appoġġ għall-impenn kritiku tal-UE mal-Belarussja, sakemm ikun ibbażat fuq il-
kundizzjoni li jitwettqu passi konkreti lejn id-demokratizzazzjoni u r-rispett tal-libertajiet
fundamentali u tad-drittijiet tal-bniedem. B'mod partikolari, ir-riżoluzzjoni għamlet appell
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lill-Belarussja biex tingħaqad fil-moratorju globali fuq il-piena tal-mewt bħala l-ewwel
pass lejn l-abolizzjoni permanenti tagħha. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2018,
il-Parlament Ewropew ikkundanna għal darb'oħra l-intimidazzjoni u d-detenzjoni tal-
ġurnalisti u l-mezzi tax-xandir indipendenti u tenna l-appell biex jissaħħu r-rispett
tal-prinċipji demokratiċi, tal-istat tad-dritt, u tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet
fundamentali.
Bħala risposta għat-tbagħbis li sar fl-elezzjoni presidenzjali tad-9 ta' Awwissu 2020
u għar-repressjoni brutali li rriżultat fil-konfront ta' membri tal-oppożizzjoni, il-media
indipendenti u d-dimostranti paċifiċi, fis-17 Settembru 2020 u fis-26 ta' Novembru 2020
il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjonijiet dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja. F'dawn
ir-riżoluzzjonijiet, il-Membri ħadu nota li l-elezzjoni saret bi ksur ċar tal-istandards
kollha rikonoxxuti fil-livell internazzjonali u li l-maġġoranza taċ-ċittadini Belarussi tqis
lill-kandidata tal-oppożizzjoni magħquda, Sviatlana Tsikhanouskaya, il-vera President
elett tal-Belarussja. Il-Membri għamlu appell għal sanzjonijiet immedjati tal-UE fil-
konfront tal-uffiċjali responsabbli mit-tbagħbis u mir-repressjoni, inkluż l-eks President
Alyaksandr Lukashenko. Esprimew l-appoġġ tagħhom lill-Kunsill ta' Koordinament
imwaqqaf mis-Sinjura Tsikhanouskaya bħala rappreżentant proviżorju tal-poplu li
jitlob bidla demokratika. Il-Membri tennew dawn il-pożizzjonijiet ta' prinċipju fir-
rakkomandazzjoni tal-21 ta' Ottubru 2020 dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja.
Barra minn hekk, il-President tad-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għar-
relazzjonijiet mal-Belarussja (D-BY) u r-rapporteur permanenti dwar il-Belarussja ħarġu
għadd ta' dikjarazzjonijiet konġunti li fihom iddeploraw id-deterjorament kontinwu tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż u kkritikaw l-użurpazzjoni mtawla tal-
poter min-naħa ta' Lukashenko. F'Diċembru 2020 il-Parlament Ewropew mar fuq
missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni dwar il-Belarussja biex jivvaluta l-bżonnijiet tal-forzi
demokratiċi Belarussi u l-mod li bih il-Parlament Ewropew ikun jista' jsostnihom, kemm
fil-livell amministrattiv kif ukoll f'dak politiku. Din il-missjoni ħabtet b'mod simboliku
mal-Ġimgħa tal-Premju Sakharov tal-2020, li onorat l-oppożizzjoni demokratika tal-
Belarussja. B'konsegwenza ta' dan, il-Parlament Ewropew nieda pjattaforma kontra
l-impunità għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja taħt il-patroċinju tas-
Sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem u f'kooperazzjoni mal-Kumitat tiegħu
għall-Affarijiet Barranin u d-D-BY. Barra minn hekk, il-Grupp ta' Appoġġ għad-
Demokrazija u l-Koordinazzjoni Elettorali ppropona firxa wiesgħa ta' attivitajiet ta'
appoġġ għad-demokrazija mfassla għall-attivisti demokratiċi Belarussi. Barra minn
hekk, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ġunju 2021 dwar ir-repressjoni sistematika
fil-Belarussja u l-konsegwenzi tagħha għas-sigurtà Ewropea wara l-każijiet ta' ħtif
minn ajruplan ċivili tal-UE interċettat mill-awtoritajiet Belarussi, il-Parlament Ewropew
iddenunzja l-ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja u l-istrumentalizzazzjoni
estrema tal-migrazzjoni illegali mir-reġim ta' Alyaksandr Lukashenka sabiex tiġi
destabbilizzata l-UE.
B. Kooperazzjoni interparlamentari
Il-Parlament Ewropew ma għandux relazzjonijiet uffiċjali mal-Parlament tal-Belarussja
minħabba l-inkapaċità ripetuta tal-pajjiż li jkollu elezzjonijiet liberi u ġusti u li
jirrispetta l-istandards internazzjonali fil-qasam tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,
kif juru l-mewġiet il-ġodda ta' protesti u r-repressjoni ġeneralizzata wara t-tbagħbis

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/mt
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fl-elezzjonijiet parlamentari tat-18 ta' Novembru 2019 u fl-elezzjonijiet presidenzjali
tad-9 ta' Awwissu 2020. Bl-istess mod, il-Membri tal-Parlament tal-Belarussja għadhom
ma ġewx mistiedna jipparteċipaw fl-Assemblea Parlamentari Euronest, peress li r-
rispett tal-istandards OSKE f'dawk li huma elezzjonijiet huwa kundizzjoni preliminari
għall-ammissjoni.
Minkejja dan, il-Parlament Ewropew iżomm djalogu attiv u mill-qrib mar-rappreżentanti
tal-forzi politiċi tal-pajjiż, mal-organizzazzjonijiet mhux governattivi indipendenti u mal-
atturi tas-soċjetà ċivili, li mill-aħħar elezzjoni presidenzjali huma rrappreżentati mill-
Kunsill ta' Koordinament. Id-D-BY tiltaqa' regolarment fi Brussell u fi Strasburgu
– u mill-bogħod għal kemm iddum il-pandemija tal-COVID-19 – biex tiddiskuti
dwar l-evoluzzjoni tar-relazzjonijiet UE-Belarussja u tivvaluta s-sitwazzjoni politika u
ekonomika tal-pajjiż, kif ukoll l-aħħar żviluppi fil-qasam tad-demokrazija, tal-ksur tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt. Id-D-BY marret ukoll Minsk f'Ġunju 2015 u
f'Lulju 2017, u l-Bureau tagħha mar f'Ottubru 2018 u fi Frar 2020.
C. Osservazzjoni elettorali
Il-Belarussja ilha ma tistieden lill-Parlament Ewropew josserva l-elezzjonijiet mill-2001.
Kif inhi d-drawwa f'każijiet bħal dawn, il-Parlament Ewropew jibbaża fuq l-evalwazzjoni
li ssir fil-pajjiż mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u mill-Assemblea
Parlamentari OSKE ODIHR. Sfortunatament, lanqas dawn l-osservaturi internazzjonali
ma ġew mistiedna josservaw l-elezzjoni presidenzjali tad-9 ta' Awwissu 2020, minkejja
li r-reġim Belarussu kien intrabat qabel biex jistedinhom.

Florian Carmona / Levente Csaszi
11/2021
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