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TŘI SOUSEDNÍ ZEMĚ VÝCHODNÍHO
PARTNERSTVÍ NA JIŽNÍM KAVKAZU

Politika Východního partnerství EU, jež započala v roce 2009, se týká šesti
postsovětských států: Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Běloruska, Moldavska
a Ukrajiny. Východní partnerství má podporovat úsilí o politické, společenské
a hospodářské reformy v těchto zemích v zájmu posílení demokratizace a řádné
správy, energetické bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského
a společenského rozvoje. Všechny zúčastněné země (s výjimkou Běloruska,
jehož členství bylo pozastaveno) vysílají delegace do Parlamentního shromáždění
Euronest.

Vedle činnosti příslušných výborů pro zahraniční záležitosti a mezinárodní obchod
má Evropský parlament stálou delegaci pro vztahy s jižním Kavkazem (DSCA), která
dohlíží na vztahy EU se třemi zeměmi jižního Kavkazu v rámci Parlamentního výboru
pro přidružení EU–Gruzie, Parlamentního výboru pro partnerství EU–Arménie a Výboru
pro parlamentní spolupráci EU–Ázerbájdžán a sleduje činnost zvláštního zástupce EU
pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii.

GRUZIE

V červenci 2016 vstoupila v platnost dohoda o přidružení mezi EU a Gruzií, jejíž
součástí je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu. Gruzie vyvíjí značné
úsilí o sladění svých právních předpisů s normami EU, což vedlo mj. ke zrušení
vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty v schengenském prostoru od března 2017.
EU, s níž Gruzie uskutečňuje přibližně 27 % svého celkového obchodu (2020), je
nejdůležitějším obchodním partnerem této země. EU poskytuje Gruzii každoročně
více než 100 milionů EUR v rámci technické a finanční podpory se zaměřením na
hospodářský rozvoj, řádnou správu věcí veřejných, pohyb osob a vzdělávání.
V rámci úsilí „tým Evropa“ zaměřeného na pomoc partnerským zemím vyrovnat se se
sociálně-ekonomickými důsledky krize COVID-19 byl Gruzii nabídnut individualizovaný
balíček reakce ve výši 183 milionů EUR, který mobilizuje kombinaci stávajících
a nových fondů s cílem poskytnout obyvatelstvu konkrétní podporu a posílit
makrofinanční stabilitu Gruzie.
Pro gruzínské politické a mediální prostředí je charakteristická ostrá polarizace.
Kromě toho vyvolává řada sporných záležitostí, jež se projevují v několika posledních
letech, obavy ohledně úpadku demokracie a oslabení občanských svobod. Mezi tyto
záležitosti patří zejména všudypřítomná beztrestnost při korupci na vysoké úrovni,
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případy policejního násilí, chronicky nízká nezávislost a nedostatečná transparentnost
soudnictví (jak se v průběhu roku 2021 ukázalo při výběru soudců Nejvyššího
soudu, který se navzdory kritice ze strany Benátské komise vykazoval vadami, a při
uspěchaném schvalování reformy zákona o obecních soudech v prosinci 2021),
omezování svobody sdělovacích prostředků (jak jasně ukázalo odsouzení Niky
Gvaramiaové, zakladatelky opozičně naladěné stanice Mtavari Channel, ke třem
a půl roku odnětí svobody na základě chabě podloženého obvinění v květnu 2022)
a pokračující stigmatizace a diskriminace komunity LGBTQI, což se tragicky projevilo
ve formě násilných útoků na Pochod důstojnosti, který se měl konat 5. července 2021,
jakož i jeho následným nuceným zrušením. Kromě toho byla během prezidentských
voleb v roce 2018, parlamentních voleb v roce 2020 a obecních volbách v roce 2021
zaznamenána řada nekalých praktik.
V červenci 2021 vedoucí představitelé vládnoucí strany Gruzínský sen jednostranně
odstoupili od politické dohody zprostředkované předsedou Evropské rady Charlesem
Michelem (dohoda ze dne 19. dubna). Ujednání komplexně řešilo otázku zpolitizované
justice, zkvalitnění rámce pro volby a reformy soudnictví. Poslanci Evropského
parlamentu se stále domnívají, že dohoda ze dne 19. dubna tvoří základ pro
demokratický vývoj v Gruzii.
V návaznosti na naléhavou žádost Ukrajiny, která vzdorovala ruské invazi,
o přistoupení k Evropské unii podala Gruzie (spolu s Moldavskou republikou) dne
3. března 2022 svou vlastní žádost o udělení statusu kandidátské země v rámci
zrychleného řízení. V souladu se stanovisky Evropské komise a s ohledem na
znepokojivé zhoršení stavu demokracie zaznamenané v posledních několika letech se
Evropská rada dne 23. června rozhodla uznat pouze „evropskou perspektivu“ Gruzie,
zatímco Ukrajině a Moldavské republice byl udělen status kandidátské země.
Gruzínský parlament zřídil tematické pracovní skupiny, které se zabývají 12 klíčovými
prioritami stanovenými Evropskou komisí, a tím zahájil proces řešení těchto otázek.
Na sedmém zasedání Rady přidružení EU–Gruzie, které se konalo dne 6. září
v Bruselu, však EU vyjádřila vážné znepokojení nad nedostatečným pokrokem a dalším
negativním vývojem v Gruzii, pokud jde o demokratické standardy a právní stát.
Obyvatelé Gruzie, kteří čelí okupaci Cchinvali / Jižní Osetie a Abcházie Ruskem,
upírali své naděje ke sblížení s EU a NATO. EU opakovaně zdůraznila svou
neochvějnou podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie v rámci
jejích mezinárodně uznaných hranic, jak je zdůrazněno v usnesení Evropského
parlamentu ze dne 14. června 2018 o okupovaných gruzínských územích 10 let
po ruské invazi. EU podporuje úsilí o urovnání konfliktu prostřednictvím zvláštního
zástupce EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, pozorovatelské mise Evropské unie
a nástroje EU přispívajícího ke stabilitě a míru, čímž doplňuje ženevská mezinárodní
jednání. Strategický dialog mezi EU a Gruzií o otázkách bezpečnosti je známkou
důvěry ve vztazích mezi oběma stranami. Gruzie rovněž významně přispěla k několika
operacím v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky EU, a to na základě
rámcové dohody o účasti Gruzie, která vstoupila v platnost v roce 2014.
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A. Postoj Evropského parlamentu a meziparlamentní spolupráce
Dne 9. června 2022 vydala Konference předsedů Evropského parlamentu výzvu
Evropské radě, aby Ukrajině a Moldavské republice udělila status kandidátské
země a aby „usilovala o udělení téhož statusu“ Gruzii. Na základě tří stanovisek
vydaných Evropskou komisí dne 17. června Evropská rada dne 23. června uznala
pouze „evropskou perspektivu“ Gruzie, zatímco Ukrajině a Moldavsku udělila status
kandidátské země.
Kromě toho Evropský parlament dne 9. června 2022 přijal usnesení o porušování
svobody sdělovacích prostředků a bezpečnosti novinářů v Gruzii. V tomto dokumentu
poslanci odsoudili, že stát uchvacuje strana Gruzínský sen a její zakladatel, oligarcha
Bidzina Ivanišvili, a vyslovili kritiku nad významným zhoršením mediálního prostředí
v zemi.
V září 2022 se konalo jedenácté zasedání Parlamentního výboru pro přidružení EU–
Gruzie. Poslanci při něm zdůraznili pokrok v oblasti harmonizace a probíhajících
reforem a současně vyzvali k dalšímu úsilí v oblastech, jako je právní stát, nezávislost
a efektivita soudnictví, pracovní právo a naplňování zásady nediskriminace. Vyzvali
své gruzínské protějšky, aby spolupracovali se zúčastněnými stranami z řad občanské
společnosti na řešení 12 klíčových priorit stanovených Evropskou komisí. Rovněž vzali
na vědomí další zhoršování situace v oblasti lidských práv v okupovaných regionech.
Ve svých usneseních z listopadu 2018 a září 2020 o provádění dohody o přidružení
s Gruzií uvítal Parlament „nadále probíhající reformy a pokrok“, kterého bylo dosaženo
při provádění dohody a prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Připravuje
se další usnesení, které by měl Výbor pro zahraniční věci projednat na podzim 2022.
Kromě toho je Gruzie prioritní zemí pro činnosti Parlamentu na podporu demokracie,
které zahrnují budování kapacit, mediaci a dialog, vztahy s občanskou společností
a záležitosti související s volbami.
B. Volební pozorovatelské mise
Gruzii navštívily mise Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR),
které v této zemi od roku 1995 monitorují parlamentní, prezidentské a místní
volby. Jak je pro OBSE obvyklé, byli součástí misí OBSE/ODIHR také pozorovatelé
Evropského parlamentu. Parlamentní volby v roce 2016 byly vyhodnoceny jako celkově
demokratické a spravedlivé i přes několik procedurálních nesrovnalostí a obvinění ze
zastrašování. Zvítězila koalice „Gruzínský sen“, která si zajistila „ústavní většinu“ (75 %
poslanců) potřebnou pro schválení ústavních změn. Co se týče prezidentských voleb
v roce 2018, OBSE a EU kritizovaly zneužívání administrativních zdrojů, silnou
polarizaci soukromých sdělovacích prostředků a negativní kampaně, avšak celkové
hodnocení bylo pozitivní. Kvůli krizi COVID-19 a souvisejícím omezením v oblasti
veřejného zdraví a cestování nevyslal Evropský parlament krátkodobé pozorovatele,
kteří by sledovali parlamentní volby v roce 2020. Úřad ODIHR tam vyslal omezenou
volební pozorovatelskou misi složenou z hlavního týmu odborníků a dlouhodobých
pozorovatelů. V den voleb úřad ODIHR spojil své úsilí s krátkodobými pozorovateli
vyslanými Parlamentním shromážděním OBSE, Parlamentním shromážděním Rady
Evropy a Parlamentním shromážděním NATO a s „evropskou diplomatickou stráží“,
která byla nasazena z podnětu delegace EU v Gruzii. V těchto volbách opět jasně
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zvítězila vládnoucí koalice „Gruzínský sen“. Mezinárodní pozorovatelé došli k závěru,
že tyto volby se vyznačovaly skutečnou soutěží a že příslušné svobody byly v celkové
rovině respektovány. To pro tuto zemi jistě představuje pozitivní vývoj navzdory
ojedinělým incidentům a případům nátlaku na voliče, stejně jako stírání hranice mezi
vládnoucí stranou a státem v průběhu kampaně i v den voleb. V říjnu 2021 se
v Gruzii konaly obecní volby a Evropský parlament se zúčastnil mezinárodní volební
pozorovatelské mise vedené OBSE/ODIHR.

ARMÉNIE

Vztahy Arménie s EU jsou založeny na Dohodě o komplexním a posíleném
partnerství, která byla podepsána v listopadu 2017 a plně vstoupila v platnost
dne 1. března 2021. Tato dohoda, která nahradila předchozí dohodu o partnerství
a spolupráci z roku 1999, prohlubuje dvoustranné vztahy v řadě oblastí a zároveň
zajišťuje slučitelnost s členstvím Arménie v Euroasijské hospodářské unii (EAHU). Do
ledna 2022 Arménie využívala systém GSP+, který nabízí preferenční přístup na trh
EU. Výměna s EU-27 představuje přibližně 19 % celkového obchodu Arménie (2021)
a EU je po Rusku druhým největším obchodním partnerem této země.
Podpora EU Arménii je poskytována především prostřednictvím evropského nástroje
Globální Evropa, v jehož rámci bylo na období 2021–2024 přiděleno zhruba 180
milionů EUR. Zastřešující prioritou této finanční pomoci je sociálně-ekonomické oživení
Arménie po skončení konfliktu a po odeznění pandemie se zvláštním důrazem na
budování odolnosti, jakož i pokračující podpora reforem v této zemi zaměřených
na posilování demokracie a právního státu. Financování rovněž vytváří základ pro
hospodářský a investiční plán EU pro Arménii, který zahrnuje balíček grantů, půjček
a záruk v hodnotě 1,6 miliardy EUR.
Politická situace v Arménii se radikálně změnila v květnu 2018, kdy pokojné
pouliční demonstrace proti vládě Republikánské strany Arménie (RPA) přivedly
k moci opozičního vůdce Nikola Pašinjana (tzv. „sametová revoluce“). Tato změna
byla potvrzena drtivým vítězstvím Pašinjana v předčasných parlamentních volbách
v prosinci 2018 a jeho vláda zahájila ambiciózní program reforem, mimo jiné v oblasti
právního státu, transparentnosti a boje proti korupci. Předčasné parlamentní volby
v červnu 2021 tento kurz znovu potvrdily, přičemž vládnoucí Strana společenské
smlouvy získala 54 % hlasů, a to navzdory domácímu politickému odporu a významným
humanitárním výzvám vyplývajícím z porážky země ve druhé válce o Náhorní Karabach
v roce 2020.
Šestitýdenní válka vyvolaná Ázerbájdžánem byla největší erupcí násilí v tomto
vleklém konfliktu od příměří z roku 1994. Po příměří, které zprostředkovalo Rusko
a které nastalo dne 9. listopadu 2020, Arméni ztratili kontrolu nad částí Náhorního
Karabachu a přilehlými ázerbájdžánskými oblastmi, které ovládali 26 let. Trvalé řešení
konfliktu, včetně statusu oblasti Náhorního Karabachu – dříve autonomní jednotky
v rámci Ázerbájdžánu obývané etnickými Armény –, teprve musí být dosaženo
prostřednictvím jednání. Napětí dosáhlo nového vrcholu po ázerbájdžánských útocích
na cíle nacházející se na území Arménské republiky (tj. nikoli Náhorního Karabachu)
ve dnech 13. a 14. září 2022. EU se i nadále angažuje s cílem pomoci oběma
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stranám dosáhnout diplomatického řešení, zejména prostřednictvím mediace ze strany
předsedy Evropské rady.
A. Postoj Evropského parlamentu a meziparlamentní spolupráce
Evropský parlament poskytl v červenci 2018 svůj souhlas s komplexní a posílenou
dohodou o partnerství mezi EU a Arménií a přijal doprovodné usnesení, v němž rovněž
vyjádřil uznání obyvatelům Arménie za pokojnou výměnu moci. V souladu s touto
dohodou se Výbor pro parlamentní spolupráci přeměnil na Parlamentní výbor pro
partnerství. V reakci na válku, která proběhla v Náhorním Karabachu v roce 2020,
přijal Parlament v lednu 2021 usnesení, v němž vyjádřil politování nad tím, že „změny
současného stavu byly provedeny za použití vojenské síly“, a zdůraznil, že „je třeba
nalézt trvalé řešení“, přičemž uvedl, že proces dosažení míru a určení budoucího
právního statusu regionu by měl být veden spolupředsedy Minské skupiny OBSE
a měl by vycházet ze základních zásad této skupiny. V květnu 2021 přijal Parlament
usnesení, v němž zejména vyzval k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění
všech arménských válečných zajatců a dalších zajatců, které stále Ázerbájdžán
zadržuje. Rovněž zopakoval, že jednání o trvalém řešení by měla být založeno na
zásadách nepoužití síly, územní celistvosti a rovných práv a sebeurčení národů, které
podpírají základní zásady Minské skupiny OBSE. V usnesení z března 2022 Parlament
důrazně odsoudil „pokračující politiku Ázerbájdžánu spočívající ve vymazání a popírání
arménského kulturního dědictví v Náhorním Karabachu a jeho okolí“. Přední poslanci
Evropského parlamentu v návaznosti na situaci v Arménii vydali řadu prohlášení ke
konfliktu, přičemž trvali na tom, že je třeba vyjednat komplexní řešení, a vyjádřili
obavy ohledně problémů, jako jsou incidenty a útoky na hranicích, zadržování
arménských občanů, nášlapné miny, štvavá rétorika, přísun humanitární pomoci
a ochrana kulturního dědictví. V roce 2015 přijal Evropský parlament usnesení o stém
výročí genocidy Arménů.
B. Volební pozorovatelské mise
Arménii několikrát navštívili poslanci Evropského parlamentu jako účastníci volebních
pozorovatelských misí OBSE/ODIHR, a to i během předčasných parlamentních voleb
v roce 2018. Organizace voleb v Arménii se výrazně zlepšila. Volby v roce 2018
byly vyhodnoceny kladně jako dobře zorganizované a s minimálními nesrovnalostmi
a delegace Evropského parlamentu konstatovala, že počet pochybení při volbách
výrazně poklesl. Vzhledem k pandemii COVID-19 nebyl Evropský parlament schopen
vyslat pozorovatelskou misi k volbám v červnu 2021, avšak poslanci Evropského
parlamentu vzali na vědomí jejich celkově pozitivní hodnocení ze strany OBSE/ODIHR.

ÁZERBÁJDŽÁN

EU a Ázerbájdžán uzavřely v roce 1999 dohodu o partnerství a spolupráci.
Jednání o posílené dohodě byla zahájena v únoru 2017 s cílem řešit politické,
obchodní, energetické a další konkrétní otázky a zahrnout do ní přísná ustanovení
o demokracii, právním státu a základních právech. EU je klíčovým obchodním
partnerem Ázerbájdžánu, s nímž uskutečňuje přibližně 45 % svého celkového obchodu
(2021), zejména díky vývozu ropy a zemního plynu do Unie, přičemž dodávky ropy
v roce 2021 představovaly 4,6 % a dodávky zemního plynu 2,3 % dovozu těchto surovin
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do EU Vývoz zemního plynu z Ázerbájdžánu do EU byl zahájen v prosinci 2020 po
dokončení projektu jižního koridoru pro přepravu zemního plynu. V červenci 2022 EU
a Ázerbájdžán oznámily svůj záměr do roku 2027 kapacitu této trasy zdvojnásobit.
Ázerbájdžán se na indexu demokracie společnosti Economist Intelligence Unit
z roku 2021 umístil na 141. místě ze 167 zemí a ve zprávě o svobodě ve světě
za rok 2022 byl označen za „nesvobodnou zemi“. Prezident Ilham Alijev, který
v současnosti vykonává své čtvrté funkční období, v roce 2003 vystřídal svého otce
Heydara Alijeva. V roce 2017 jmenoval do nově vytvořené funkce první viceprezidentky
země svou manželku, Mehriban Alijevovou. Podle poslední výroční zprávy EU
o lidských právech a demokracii ve světě zveřejněné v dubnu 2022 „jsou nadále
znepokojivé nedostatky v zajišťování ochrany lidských práv a základních svobod
v Ázerbájdžánu“, „prostor pro působení občanské společnosti zůstává omezený“,
„nezávislí novináři a bloggeři nadále čelí pronásledování a zákazu cestování“ a „obhájci
lidských práv, novináři a aktivisté politické opozice jsou i nadále stíháni“. Evropský soud
pro lidská práva popsal „zneklidňující tendenci svévolného zatýkání a zadržování kritiků
vlády, aktivistů z řad občanské společnosti a obhájců lidských práv prostřednictvím
odvetných stíhání a zneužívání trestního práva v rozporu se zásadami právního státu“.
Ázerbájdžánské vítězství v šestitýdenní válce s Arménií o Náhorní Karabach, která
probíhala od září do listopadu 2020, postavení prezidenta Alijeva dále posílilo.
V důsledku příměří ze dne 9. listopadu 2020 získal Ázerbájdžán opět kontrolu nad
okresy sousedícími s Náhorním Karabachem, jež byly arménskými silami okupovány
po více než 26 let, což otevírá cestu k budoucímu návratu stovek tisíc vnitřně
vysídlených osob. Zmocnil se rovněž části Náhorního Karabachu jako takového,
přičemž se jedná o dříve autonomní oblast, která je mezinárodně uznávána jako
součást Ázerbájdžánu, avšak je obydlena etnickými Armény. Ve dnech 13. a 14.
září 2022 Ázerbájdžán situaci nebezpečně vyhrotil tím, že zaútočil na vlastní území
Arménie. EU opakovaně zdůraznila, že diplomatické, komplexní a udržitelné urovnání
konfliktu teprve musí být nalezeno, mimo jiné i ve vztahu ke statusu Náhorního
Karabachu, a vystupňovala svoje úsilí o zprostředkování jednání, zejména pomocí
mediace ze strany předsedy Evropské rady.
A. Postoj Evropského parlamentu a meziparlamentní spolupráce
Evropský parlament opakovaně vyjádřil znepokojení nad situací v oblasti lidských
práv v Ázerbájdžánu. V roce 2015 Parlament vyzval ázerbájdžánské orgány, aby
okamžitě přestaly zasahovat proti občanské společnosti a činnosti v oblasti lidských
práv. Po intenzivním tlaku ze strany Evropského parlamentu a po poskytnutí
humanitární a zdravotní pomoci byla v roce 2015 propuštěna vězněná aktivistka
Lejla Junusová. Ve svém usnesení z roku 2017 Parlament odsoudil únos a zadržení
ázerského novináře Afgana Muchtarliho (jenž byl po téměř třech letech věznění
propuštěn v roce 2020) a vyjádřil znepokojení nad situací sdělovacích prostředků
v Ázerbájdžánu. V roce 2019 Parlament přijal usnesení, v němž vyzval k okamžitému
propuštění blogera vystupujícího proti korupci Mehmána Hüsejnova (byl propuštěn
v témže roce po dvou letech strávených ve vězení) a dalších politických vězňů.
V roce 2017, v reakci na zveřejnění informací o tzv. ázerbajdžánské prádelně, ostře
odsoudil „pokusy ázerbajdžánského režimu a dalších autokratických režimů ve třetích
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zemích o ovlivňování osob s rozhodovacími pravomocemi v Evropě prostřednictvím
nezákonných prostředků.“
Oficiální meziparlamentní vztahy byly obnoveny v roce 2016 po čtyřleté přestávce
a v prosinci 2021 se konalo 16. zasedání Výboru pro parlamentní spolupráci.
V roce 2018 přijal Parlament usnesení o jednáních o nové dvoustranné dohodě, v němž
zdůraznil, že prohlubování vztahů je podmíněno tím, že Ázerbájdžán bude prosazovat
a dodržovat základní hodnoty a zásady demokracie, právního státu, řádné správy
a lidská práva a základní svobody.
V reakci na válku, která proběhla v Náhorním Karabachu v roce 2020, přijal Parlament
v lednu 2021 usnesení, v němž vyjádřil politování nad tím, že „změny současného
stavu byly provedeny za použití vojenské síly“, a zdůraznil, že „je třeba nalézt
trvalé řešení“, přičemž uvedl, že proces dosažení míru a určení budoucího právního
statusu regionu by měl být veden spolupředsedy Minské skupiny OBSE a měl by
vycházet ze základních zásad této skupiny. V květnu 2021 přijal Parlament usnesení,
v němž zejména vyzval k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech
arménských válečných zajatců a dalších zajatců, které stále Ázerbájdžán zadržuje.
Rovněž zopakoval, že jednání o trvalém řešení by měla být založeno na zásadách
nepoužití síly, územní celistvosti a rovných práv a sebeurčení národů, které podpírají
základní zásady Minské skupiny OBSE. Ve svém usnesení z března 2022 Parlament
důrazně odsoudil „pokračující politiku Ázerbájdžánu spočívající ve vymazání a popírání
arménského kulturního dědictví v Náhorním Karabachu a jeho okolí“. Přední poslanci
Evropského parlamentu v návaznosti na situaci v Arménii vydali řadu prohlášení ke
konfliktu, přičemž trvali na tom, že je třeba vyjednat komplexní řešení, a vyjádřili
obavy ohledně problémů, jako jsou incidenty a útoky na hranicích, zadržování
arménských občanů, nášlapné miny, štvavá rétorika, přísun humanitární pomoci
a ochrana kulturního dědictví.
B. Volební pozorovatelské mise
Ázerbájdžán navštívili poslanci Evropského parlamentu, kteří se účastnili volebních
pozorovatelských misí OBSE/ODIHR. Nicméně vzhledem k tomu, že všechny volby,
jejichž konání tyto mise v zemi dosud pozorovaly, byly z hlediska mezinárodních
požadavků považovány za nevyhovující, a že vydaná doporučení nebyla dodržena, se
Parlament rozhodl, že k parlamentním volbám v roce 2015 ani k prezidentským volbám
v roce 2018 pozorovatele nevyšle, a k pozorování parlamentních voleb v roce 2020
nebyl pozván. Mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) vyslaná
k parlamentním volbám v roce 2020 uvedla, že „restriktivní zákony a politické prostředí
zabránily skutečné soutěži“, „voličům nebyla poskytnuta smysluplná volba z důvodu
nedostatku skutečné politické diskuse“, „byly pozorovány případy nátlaku na voliče, na
kandidáty a jejich zástupce“ a „významná procesní porušení předpisů během sčítání
hlasů a zjišťování výsledků vyvolala pochybnosti o tom, zda se k výsledkům dospělo
čestným způsobem“.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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