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ТРИ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ ОТ ИЗТОЧНОТО
ПАРТНЬОРСТВО В ЮЖЕН КАВКАЗ

Политиката на ЕС за Източното партньорство, инициирана през 2009 г.,
обхваща шест постсъветски държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия,
Република Молдова и Украйна. Партньорството беше създадено с цел
подпомагане на усилията за политически, социални и икономически реформи
в тези държави, целящи да засилят демократизацията и доброто управление,
енергийната сигурност, опазването на околната среда и икономическото
и социалното развитие. Всички участващи държави (с изключение на
Беларус, чието членство е временно преустановено) изпращат делегации
в Парламентарната асамблея Евронест.

В допълнение към работата на комисиите по външни работи и международна
търговия, Европейският парламент има постоянна делегация за връзки с Южен
Кавказ (DSCA), която наблюдава отношенията на ЕС с трите държави
в Южен Кавказ в рамките на Парламентарния комитет за асоцииране (ПКА)
с Грузия, Комитета за парламентарно партньорство с Армения и Комитета
за парламентарно сътрудничество (КПС) с Азербайджан и следи работата на
специалния представител на ЕС (СПЕС) за Южен Кавказ и кризата в Грузия.

ГРУЗИЯ

Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия, включително задълбочено
и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ), влязоха в сила
през юли 2016 г. Грузия е положила значителни усилия по отношение на
привеждането на своето законодателство в съответствие със стандартите на ЕС,
което доведе по-специално до освобождаването от изискването за визи за
краткосрочен престой в Шенгенското пространство, считано от март 2017 г. ЕС е
най-важният търговски партньор на Грузия, като той представлява около 27% от
съвкупния търговски обмен на Грузия (2020 г.). Всяка година ЕС предоставя на
Грузия над 100 млн. евро под формата на техническа и финансова подкрепа,
насочена към икономическото развитие, доброто управление, движението на
хора и образованието.
Като част от усилията на „Team Europe“ да помогне на държавите партньори да
се справят със социално-икономическите последици от кризата, предизвикана
от COVID-19, на Грузия беше предложен пакет от мерки в размер на 183 милиона
евро, съобразен с конкретните нужди, като се мобилизира комбинация от
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съществуващи и нови средства за предоставяне на конкретна подкрепа за хората
и за укрепване на макрофинансовата стабилност на Грузия.
Политическата и медийната среда в Грузия се характеризират с остра
поляризация. Нещо повече, редица спорни събития през последните няколко
години породиха опасения за демократично отстъпление и уронване на
гражданските свободи. Сред тях са по-специално широко разпространената
безнаказаност за корупция по високите етажи, случаите на полицейско насилие,
хроничната липса на независимост и прозрачност в съдебната система (както се
вижда от порочния процес на подбор на съдии във Върховния съд през 2021 г.,
въпреки критиките от страна на Венецианската комисия, и прибързаното
приемане на реформата на Закона за общите съдилища през декември 2021 г.),
ограничения на свободата на медиите (илюстрирани от осъждането на Ника
Гварамия, основател на опозиционния канал „Мтавари“, на 3,5 години лишаване
от свобода по нескопосно скалъпени обвинения през май 2022 г.), както и
продължаващото заклеймяване и дискриминация на общността на ЛГБТКИ+,
онагледено по трагичен начин с насилствените нападки срещу и последвалата
отмяна на Шествието на достойнството на 5 юли 2021 г. Освен това по време
на президентските избори през 2018 г., парламентарните избори през 2020 г. и
общинските избори през 2021 г. бяха наблюдавани редица нарушения.
През юли 2021 г. лидерите на управляващата партия „Грузинска мечта“
едностранно се оттеглиха от политическото споразумение, постигнато
с посредничеството на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел
(споразумението от 19 април). В документа бяха разгледани изчерпателно
въпросите, свързани с политизираното правосъдие, подобряването на
избирателната рамка и съдебната реформа. Членовете на Европейския
парламент продължават да считат, че споразумението от 19 април е в основата
на демократичното развитие на Грузия.
След спешния призив на Украйна да се присъедини към Европейския съюз,
тъй като тя се бори с руското нашествие, Грузия (заедно с Република Молдова)
подаде своята молба за статут на страна кандидатка на 3 март 2022 г. по
ускорена процедура. В съответствие със становищата на Европейската комисия
и като взе предвид тревожното отстъпление от демокрацията, наблюдавано през
последните няколко години, на 23 юни Европейският съвет реши да признае
единствено „европейската перспектива“ на Грузия, а Украйна и Република
Молдова получиха статут на страни кандидатки.
Грузинският парламент създаде тематични работни групи за разглеждане на
12-те ключови приоритета, определени от Европейската комисия, като по този
начин постави началото на процеса на справяне с тези проблеми. Въпреки
това на седмото заседание на Съвета за асоцииране ЕС—Грузия, проведено
на 6 септември в Брюксел, ЕС изрази дълбоката си загриженост във връзка
с липсата на съществен напредък и по-нататъшното отрицателно развитие на
положението в Грузия по отношение на демократичните стандарти и принципите
на правовата държава.
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Изправени пред окупацията на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия от страна на
Русия, грузинците възлагат особени надежди на приближаването към ЕС и НАТО.
ЕС многократно е подчертавал непоколебимата си подкрепа за независимостта,
суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно
признатите ѝ граници, както се подчертава в резолюцията на Европейския
парламент от 14 юни 2018 г. относно окупираните територии в Грузия десет години
след руската инвазия. ЕС подкрепя усилията за разрешаване на конфликта чрез
дейността на специалния представител на ЕС за Южен Кавказ и кризата в Грузия,
на мисията за наблюдение на ЕС и на Инструмента на ЕС, допринасящ за
стабилността и мира, като по този начин допълва международните преговори
в Женева. Ежегодният стратегически диалог по въпросите на сигурността между
ЕС и Грузия е знак за доверие в отношенията между двете страни. Грузия е
допринесла в значителна степен за няколко операции на ЕС в областта на общата
политика за сигурност и отбрана (ОПСО), въз основа на рамково споразумение
за участието на Грузия, което влезе в сила през 2014 г.
А. Позицията на Европейския парламент и междупарламентарното
сътрудничество
На 9 юни 2022 г. Председателският съвет на Европейския парламент отправи
призив към Европейския съвет да предостави на Украйна и Република Молдова
статут на страна кандидатка за членство в ЕС и да „работи за предоставянето
на същия статут“ на Грузия. Въз основа на трите становища, публикувани от
Европейската комисия на 17 юни, на 23 юни Европейският съвет призна едва
„европейската перспектива“ на Грузия, като същевременно предостави статут на
страна кандидатка на Украйна и Молдова.
Освен това на 9 юни 2022 г. Европейският парламент прие резолюция относно
нарушенията на свободата на медиите и безопасността на журналистите в Грузия.
В този документ членовете на ЕП осъдиха „превземането“ на държавата от
партията „Грузинска мечта“ и нейния основател олигарх Бидзина Иванишвили
и изразиха съжаление за значителното влошаване на положението с медиите
в страната.
Единадесетото заседание на Парламентарния комитет за асоцииране ЕС—
Грузия беше проведено през септември 2022 г. Членовете на ЕП изтъкнаха
напредъка в областта на хармонизирането и текущите реформи, като
същевременно призоваваха за допълнителни усилия в области, включващи
върховенството на закона, независимостта и ефикасността на съдебната
система, трудовото право и недопускането на дискриминация. Те призоваха
грузинските си колеги да работят заедно със заинтересованите страни от
гражданското общество, за да се справят с 12-те ключови приоритета,
определени от Европейската комисия. Те взеха под внимание и по-нататъшното
влошаване на положението с правата на човека в окупираните региони.
В своите резолюции от ноември 2018 г. и септември 2020 г. относно прилагането
на споразумението за асоцииране с Грузия Парламентът приветства устойчивия
път за реформи и напредъка, постигнат при прилагането на Споразумението
за асоцииране и Споразумението за задълбочена и всеобхватна зона за
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свободна търговия (ЗВЗСТ). В процес на изготвяне е и друга резолюция,
която следва да бъде разгледана от комисията по външни работи през есента
на 2022 г. В допълнение към това Грузия е приоритетна държава за дейностите
на Парламента в подкрепа на демокрацията, които включват изграждане на
капацитет, посредничество и диалог, отношения с гражданското общество и
въпроси, свързани с изборите.
Б. Наблюдение на избори
Грузия е била домакин на мисии от Бюрото за демократични институции
и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ, които наблюдават парламентарните,
президентските и местните избори в страната от 1995 г. насам. Както е
обичайно за дейността на ОССЕ, наблюдателите от Европейския парламент бяха
включени в мисиите на ОССЕ/СДИПЧ. Парламентарните избори през 2016 г.
бяха до голяма степен оценени като демократични и честни, въпреки някои
процедурни нередности и твърдения за сплашване. Коалицията „Грузинска
мечта“ спечели изборите, като си осигури „конституционно мнозинство“ (75%
от членовете на парламента), необходимо за даване на възможност за
изменения в конституцията. Президентските избори през 2018 г. бяха обект на
критика от страна на ОССЕ и ЕС поради злоупотребата с административни
ресурси, тежката поляризация на частните медии и отрицателните кампании,
но като цяло оценката беше положителна. Поради кризата с COVID-19 и
свързаните с нея ограничения в областта на общественото здраве и пътуванията
Европейският парламент не изпрати краткосрочни наблюдатели, които да
наблюдават парламентарните избори през 2020 г. ОССЕ/БДИПЧ разположи
ограничена мисия за наблюдение на избори, състояща се от основен екип от
експерти и дългосрочни наблюдатели. В изборния ден БДИПЧ обедини усилията
си с краткосрочни наблюдатели, изпратени от Парламентарната асамблея на
ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Парламентарната
асамблея на НАТО, както и с Европейския дипломатически наблюдател, изпратен
по инициатива на делегацията на ЕС в Грузия. Тези избори отново бяха
открита победа за управляващата коалиция „Грузинска мечта“. Международните
наблюдатели констатираха, че изборите са конкурентни, и счетоха, че свободите
като цяло са зачетени. Това със сигурност представлява положително развитие
за страната, въпреки някои изолирани инциденти и случаи на натиск върху
гласоподавателите и размиване на границата между управляващата партия и
държавата през цялата кампания и в изборния ден. През октомври 2021 г.
в Грузия бяха проведени общински избори и Европейският парламент взе участие
в международната мисия за наблюдение на избори, ръководена от ОССЕ/БДИПЧ.

АРМЕНИЯ

Отношенията на Армения с ЕС се основават на Споразумението за всеобхватно
и засилено партньорство (CEPA), което беше подписано през ноември 2017 г.
и влезе изцяло в сила на 1 март 2021 г. CEPA, което замени предишното
Споразумение за партньорство и сътрудничество от 1999 г., задълбочава
двустранните отношения в редица области, като същевременно гарантира
съвместимост с членството на Армения в Евразийския икономически съюз.
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До януари 2022 г. Армения се ползваше от схемата ОСП+ на ЕС, която предлага
преференциален достъп до пазара на ЕС. С дял от около 19% от общата търговия
на Армения (2021 г.), ЕС-27 е вторият по големина търговски партньор на страната
след Русия.
Подкрепата на ЕС за Армения се предоставя главно по линия на
инструмента „Глобална Европа“, като за периода 2021—2024 г. са предвидени
приблизително 180 млн. евро. Основният приоритет за това финансиране
е социално-икономическото възстановяване на Армения след конфликт и
след пандемията, със специален акцент върху изграждането на устойчивост,
както и продължаващата подкрепа за подпомагане на реформите в страната
за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава.
Това финансиране формира и основата на икономическия и инвестиционен план
на ЕС за Армения, който включва пакет от безвъзмездни средства, заеми и
гаранции на стойност 1,6 млрд. евро.
Политическата ситуация в Армения се промени радикално през май 2018 г.,
когато мирните улични протести срещу Републиканската партия на Армения
доведоха на власт опозиционния лидер Никол Пашинян („кадифената
революция“). Промяната беше потвърдена от съкрушителната победа на
Пашинян на предсрочните парламентарни избори през декември 2018 г. и
правителството предприе амбициозна програма за реформи, включително
в областта на принципите на правовата държава, прозрачността и борбата
с корупцията. Предсрочните парламентарни избори през юни 2021 г. потвърдиха
отново този курс, като управляващата партия „Граждански договор“ получи
54% от гласовете, въпреки вътрешните политически враждебни реакции и
значителните хуманитарни предизвикателства, произтичащи от разгрома на
страната по време на Втората война в Нагорни Карабах през 2020 г.
Шестседмичната война, предизвикана от Азербайджан, беше най-голямото
„изригване“ на насилие в продължителния конфликт след прекратяването на
огъня от 1994 г. насам. Прекратяването на огъня беше постигнато на 9 ноември
2020 г. с посредничеството на Русия, като Армения загуби контрол над част от
Нагорни Карабах и прилежащите азербайджански райони, които Армения беше
окупирала в продължение на 26 години. Чрез преговори все още не е намерено
трайно решение на конфликта, включително статута на региона Нагорни Карабах,
който е бивш автономен субект в Азербайджан, населен от етнически арменци.
Напрежението достигна нов връх след атаките от страна на Азербайджан срещу
обекти на територията на Република Армения (т.е. не в Нагорни Карабах) на 13 и
14 септември 2022 г. ЕС остава ангажиран, за да помага на страните да постигнат
решение чрез преговори, по-специално чрез посредничеството на председателя
на Европейския съвет.
А. Позицията на Европейския парламент и междупарламентарното
сътрудничество
Европейският парламент даде одобрението си за CEPA през юли 2018 г., заедно
с придружаваща резолюция, в която също така бива отправено приветствие към
народа на Армения за мирното предаване на властта. В съответствие със CEPA,
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Парламентарният комитет за сътрудничество е преобразуван в Парламентарен
комитет за партньорство. След войната в Нагорни Карабах през 2020 г.
Парламентът прие резолюция през януари 2021 г., в която изрази съжаление,
че „статуквото е променено чрез военна сила, вместо с мирни преговори“, и
подчерта, че „все още предстои да бъде намерено трайно решение “, като
същевременно заяви, че процесът на постигане на мир и определяне на
бъдещия правен статут на региона следва да се ръководи от съпредседателите
на групата „Минск“ на ОССЕ и да се основава на основните принципи на
групата. През май 2021 г. Парламентът прие резолюция, в която се призовава за
незабавното и безусловно освобождаване на всички арменски военнопленници
и други пленници, които все още са задържани от Азербайджан. Съветът
също така изтъкна отново, че преговорите за трайно решение следва да се
основават на принципите на неизползване на сила, териториална цялост и
равни права и самоопределение на народите, които са в основата на основните
принципи на групата „Минск“ на ОССЕ. В резолюция от март 2022 г. Парламентът
„осъди решително продължаващата политика на Азербайджан за заличаване и
отричане на арменското културно наследство във и около Нагорни Карабах“.
Водещи членове на ЕП след разразяването на събитията в Армения публикуваха
поредица от изявления относно конфликта, като настояха за необходимостта
от договаряне на всеобхватно решение и изразиха загриженост по въпроси
като гранични инциденти и атаки, арменски военнопленници, противопехотни
мини, подстрекателска реторика, хуманитарен достъп и опазване на културното
наследство. През 2015 г., Европейският парламент прие резолюция относно
стогодишнината от арменския геноцид.
Б. Наблюдение на избори
Армения е приемала членове на Европейския парламент, като част от мисии
на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори, по множество поводи, включително
по време на извънредните парламентарни избори през 2018 г. Организацията
на изборите в Армения бележи значително подобрение. Изборите през 2018 г.
бяха оценени положително, тъй като са били добре организирани и с минимални
нередности, а делегацията на Европейския парламент отбеляза значителен спад
в злоупотребите при изборите. Поради пандемията от COVID-19 Европейският
парламент не беше в състояние да наблюдава изборите през юни 2021 г.,
но членовете на ЕП отбелязаха като цяло положителната оценка на ОССЕ/
БДИПЧ.

АЗЕРБАЙДЖАН

ЕС и Азербайджан имат Споразумение за партньорство и сътрудничество
от 1999 г. насам. Преговорите за засилено споразумение започнаха
през февруари 2017 г. с намерението да бъдат разглеждани политически,
търговски, енергийни и други специфични въпроси и да бъдат включени
строги разпоредби относно демокрацията, принципите на правовата държава
и основните права. ЕС е ключов търговски партньор на Азербайджан и
представлява около 45% от общата търговия на страната (2021 г.), главно поради
износа на петрол и газ за ЕС (което представлява около 4,6% и съответно 2,3% от
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вноса на петрол и газ в ЕС през 2021 г.). Износът на природен газ от Азербайджан
за ЕС започна през декември 2020 г. след приключването на проекта за Южния
газов коридор. През юли 2022 г. ЕС и Азербайджан заявиха намерението си да
удвоят капацитета на Южния газов коридор до 2027 г.
Азербайджан се нареди на 141-то място от общо 167 държави в индекса на
списание „Икономист“ за демокрация за 2021 г. и беше класифициран като
„несвободен“ в доклада за свободата по света за 2022 г. Президентът Илхам
Алиев, който понастоящем е в своя четвърти мандат, наследи баща си, Хейдар
Алиев, през 2003 г. През 2017 г. той назначи Мехрибан Алиева, своята съпруга, на
новосъздадения пост първи вицепрезидент. Според последния годишен доклад
на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света, публикуван през април
2022 г., „недостатъците при гарантирането на защитата на правата на човека
и основните свободи в Азербайджан продължават да будят безпокойство“,
„пространството за действие на гражданското общество остава ограничено“,
„независимите журналисти и блогърите продължават да са изправени пред
преследване и забрани за пътуване“ и „защитниците на правата на човека,
журналистите и активистите на политическата опозиция продължават да бъдат
преследвани“. Европейският съд по правата на човека описа „обезпокоителен
модел на произволни арести и задържане на критици на правителството,
активисти на гражданското общество и защитници на правата на човека чрез
наказателно преследване с цел отмъщение и злоупотреба с наказателното право
в нарушение на принципите на правовата държава“.
Победата на Азербайджан по време на шестседмичната война в Нагорни Карабах
с Армения между септември и ноември 2020 г. укрепи допълнително позицията
на президента Алиев. В резултат на прекратяването на огъня от 9 ноември
2020 г. Азербайджан си възвърна контрола над районите в съседство с Нагорни
Карабах, които бяха окупирани от арменски сили в продължение на повече
от 26 години, което даде възможност за връщане на стотици хиляди вътрешно
разселени лица. Азербайджан пое контрола и върху част от самия Нагорни
Карабах, който е бивш автономен регион, международно признат като част от
Азербайджан, но обитаван от етнически арменци. На 13 и 14 септември 2022 г.
Азербайджан започна нападения на територията на Армения в условията на
опасна ескалация на напрежението. ЕС многократно е подчертавал, че все още
не е намерено договорено, всеобхватно и устойчиво уреждане на конфликта,
включително относно статута на Нагорни Карабах, и е засилил ангажимента
си за улесняване на преговорите, по-специално чрез посредничеството на
председателя на Европейския съвет.
А. Позицията на Европейския парламент и междупарламентарното
сътрудничество
Европейският парламент нееднократно е изразявал своята загриженост
във връзка с положението с правата на човека в Азербайджан. През 2015 г.
Парламентът призова азербайджанските органи незабавно да сложат край на
репресиите срещу гражданското общество и работата в областта на правата
на човека. Лишената от свобода активистка Лейла Юнус беше освободена
през 2015 г. вследствие на интензивно лобиране от страна на Европейския
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парламент и на хуманитарна/здравна подкрепа. През 2017 г. Парламентът осъди
отвличането и задържането на азербайджанския журналист Афган Мухтарли
(освободен през 2020 г. след близо три години затвор) и изрази загриженост
относно положението на медиите в Азербайджан. През 2019 г. Парламентът
прие резолюция, в която призова за незабавното освобождаване на Мехман
Хюсеинов, блогър за борба с корупцията (освободен през март 2019 г. след
две години затвор), и на други политически затворници. През 2017 г., след
разкритията във връзка със случая на изпирането на пари от Азербайджан
(така наречената „Азербайджанска перачница на пари“) ЕП изобличи „опитите от
страна на Азербайджан и други авторитарни режими в трети държави за оказване
на влияние върху лица, които вземат решения на европейско равнище, чрез
незаконни средства“.
Официалните междупарламентарни отношения бяха възобновени през 2016 г.
след четиригодишно прекъсване , а 16-ата среща на Комитета за парламентарно
сътрудничество се проведе през декември 2021 г. През 2018 г. Парламентът прие
резолюция относно преговорите по новото двустранно споразумение, в което се
подчертава, че задълбочаването на отношенията зависи от спазването от страна
на Азербайджан на основните ценности и принципи на демокрацията, правовата
държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните
свободи.
След войната в Нагорни Карабах през 2020 г. Парламентът прие резолюция
през януари 2021 г., в която изрази съжаление, че „статуквото е променено
чрез военна сила, вместо с мирни преговори“, и подчерта, че „все още
предстои да бъде намерено трайно решение “, като същевременно заяви,
че процесът на постигане на мир и определяне на бъдещия правен статут
на региона следва да се ръководи от съпредседателите на групата „Минск“
на ОССЕ и да се основава на основните принципи на групата. През май
2021 г. Парламентът прие резолюция, в която се призовава за незабавното
и безусловно освобождаване на всички арменски военнопленници и други
пленници, които все още са задържани от Азербайджан. Съветът също така
изтъкна отново, че преговорите за трайно решение следва да се основават
на принципите на неизползване на сила, териториална цялост и равни права
и самоопределение на народите, които са в основата на основните принципи
на групата „Минск“ на ОССЕ. В резолюция от март 2022 г. Парламентът
„осъди решително продължаващата политика на Азербайджан за заличаване и
отричане на арменското културно наследство във и около Нагорни Карабах“.
Водещи членове на ЕП, следящи ситуацията в Азербайджан, публикуваха
поредица от заявления относно конфликта, като настояха за необходимостта
от договаряне на всеобхватно решение и изразиха загриженост по въпроси
като гранични инциденти и атаки, арменски военнопленници, противопехотни
мини, подстрекателска реторика, хуманитарен достъп и опазване на културното
наследство.
Б. Наблюдение на избори
Представители на Европейския парламент са били в Азербайджан като част от
мисии на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори. При все това, с оглед на
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факта, че всички избори в Азербайджан, наблюдавани от тези мисии, се считат
за неотговарящи на международните изисквания, и препоръките все още не са
изпълнени, Парламентът реши да не изпраща наблюдатели на парламентарните
избори през 2015 г. или на президентските избори през 2018 г., и не беше
поканен за наблюдение на парламентарните избори през 2020 г. Мисията
на БДИПЧ на парламентарните избори през 2020 г. заяви, че „рестриктивното
законодателство и политическата среда са попречили на реалната конкуренция“,
„на гласоподавателите не е бил предоставен значим избор поради липса
на реална политическа дискусия“, „наблюдавани са случаи на натиск върху
гласоподавателите, кандидатите и техните представители“ и „значителни
процедурни нарушения по време на преброяването и представянето на
резултатите пораждат опасения относно честното установяване на резултатите“.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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