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TRE NABOLANDE I DET ØSTLIGE
PARTNERSKAB: SYDKAUKASUS

EU's politik for Det Østlige Partnerskab blev vedtaget i 2009 og omfatter seks
tidligere sovjetstater: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Belarus, Moldova og
Ukraine. Partnerskabet blev oprettet for at støtte de politiske, sociale og økonomiske
reformbestræbelser i disse lande med henblik på at fremme demokratisering og
god regeringsførelse, energisikkerhed, miljøbeskyttelse samt økonomisk og social
udvikling. Alle de deltagende lande (med undtagelse af Belarus, hvis medlemskab
er suspenderet) sender delegationer til Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

Foruden det arbejde, der gøres af de kompetente udvalg, Udenrigsudvalget og
Udvalget om International Handel, har Europa-Parlamentet en stående delegation for
forbindelserne med Sydkaukasus (DSCA), som fører tilsyn med EU’s forbindelser
med tre sydkaukasiske lande inden for rammerne af Det Parlamentariske
Associeringsudvalg EU-Georgien, Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-
Armenien og Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og overvåger
det arbejde, der udføres af EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i
Georgien (EUSR).

GEORGIEN

Associeringsaftalen EU-Georgien, inklusive en vidtgående og bred frihandelsaftale
(DCFTA), trådte i kraft i juli 2016. Georgien har gjort en stor indsats for at bringe
sin lovgivning i overensstemmelse med EU's standarder, hvilket bl.a. har ført til
ophævelsen af visumkravet i forbindelse med korte ophold i Schengenområdet siden
marts 2017. EU er Georgiens vigtigste handelspartner og tegner sig for ca. 27 % af
landets samlede handel (2020). EU yder hvert år over 100 mio. EUR til Georgien i
teknisk og finansiel støtte med fokus på økonomisk udvikling, god regeringsførelse,
bevægelighed for personer og uddannelse.
Som led i Team Europas indsats for at hjælpe partnerlande med at håndtere de
socioøkonomiske konsekvenser af covid-19-krisen er der blevet tilbudt Georgien en
skræddersyet pakke på 183 mio. EUR, der mobiliserer en blanding af eksisterende og
nye midler til at yde konkret støtte til befolkningen og styrke Georgiens makrofinansielle
stabilitet.
Georgiens politiske landskab og medielandskab er kendetegnet ved en skarp
polarisering. Desuden har en række tvivlsomme udviklinger i de seneste par
år givet anledning til bekymring over den demokratiske tilbagegang og en
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underminering af de borgerlige frihedsrettigheder. Disse omfatter navnlig udbredt
straffrihed for korruption på højt niveau, tilfælde af politivold, en kronisk mangel
på uafhængighed og gennemsigtighed i retsvæsenet (som illustreret ved den
mangelfulde udvælgelsesproces for højesteretsdommere i hele 2021 trods kritik
fra Venedigkommissionen og den forhastede vedtagelse af reformen af loven om
almindelige domstole i december 2021), begrænsninger af mediefriheden (som
dommen på 3,5 års fængsel på grundlag af spinkle anklager mod Nika Gvaramia,
grundlæggeren af kanalen Mtavari, som hælder mod at være i opposition til regeringen,
er indbegrebet af) og den fortsatte stigmatisering og forskelsbehandling af LGBTQI-
samfundet, som tragisk eksemplificeres af de voldelige angreb på og den efterfølgende
tvungne aflysning af »Marchen for Værdighed« den 5. juli 2021. Derudover blev der
observeret en række uregelmæssigheder i forbindelse med præsidentvalget i 2018,
parlamentsvalget i 2020 og kommunalvalget i 2021.
I juli 2021 trak lederne af det regerende parti, Den Georgiske Drøm, sig ensidigt ud
af den politiske aftale, som Det Europæiske Råds formand, Charles Michel, havde
formidlet (aftalen af 19. april). Dokumentet behandlede indgående emnerne politiseret
retsvæsen, forbedring af valgsystemet og reform af retsvæsenet. Europa-Parlamentets
medlemmer mener stadig, at aftalen af 19. april understøtter Georgiens demokratiske
udvikling.
Efter Ukraines hasteanmodning om at blive medlem af Den Europæiske Union, mens
det kæmpede mod Ruslands invasion, indgav Georgien (sammen med Republikken
Moldova) sin egen ansøgning om kandidatstatus den 3. marts 2022 efter en
fremskyndet procedure. I tråd med Europa-Kommissionens udtalelser og i betragtning
af de seneste års foruroligende demokratiske tilbageskridt besluttede Det Europæiske
Råd den 23. juni kun at anerkende Georgiens »europæiske perspektiv«, mens Ukraine
og Republikken Moldova fik kandidatstatus.
Det georgiske parlament har nedsat tematiske arbejdsgrupper, der skal behandle de
12 centrale prioriteter, som Kommissionen har udpeget, og har dermed sat gang
i processen med at tackle disse problemer. På Associeringsrådet EU-Georgiens
syvende møde den 6. september i Bruxelles gav EU imidlertid udtryk for sin alvorlige
bekymring over manglen på væsentlige fremskridt og yderligere negative udviklinger i
Georgien med hensyn til demokratiske standarder og retsstatsforhold.
Georgierne, der er oppe mod Ruslands besættelse af Abkhasien og Tskhinvali/
Sydossetien, havde sat deres lid til at rykke tættere på EU og NATO. EU har gentagne
gange understreget sin urokkelige støtte til Georgiens uafhængighed, suverænitet og
territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser, som understreget
i Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2018 om besatte georgiske områder 10
år efter den russiske invasion. EU støtter de bestræbelser, der gøres for at finde en
løsning på konflikten gennem det arbejde, der udføres af EU's særlige repræsentant
for Sydkaukasus og krisen i Georgien, EU's observatørmission og EU's instrument,
der bidrager til stabilitet og fred, og supplerer således de internationale drøftelser i
Genève. Den årlige strategiske sikkerhedsdialog mellem EU og Georgien er et tegn
på tillid i forholdet mellem de to parter. Georgien har også ydet betydelige bidrag til
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flere operationer under EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på grundlag af en
rammeaftale om Georgiens deltagelse, som trådte i kraft i 2014.
A. Europa-Parlamentets holdning og interparlamentarisk samarbejde
Den 9. juni 2022 opfordrede Europa-Parlamentets Formandskonference Det
Europæiske Råd til at give Ukraine og Republikken Moldova status som EU-
kandidatland og til at »arbejde hen imod at give Georgien samme status«. På grundlag
af de tre udtalelser, som Kommissionen offentliggjorde den 17. juni, anerkendte Det
Europæiske Råd den 23. juni kun Georgiens »europæiske perspektiv«, mens det gav
Ukraine og Moldova status som kandidatlande.
Desuden vedtog Europa-Parlamentet den 9. juni 2022 en beslutning om krænkelser
af mediefriheden og journalisters sikkerhed i Georgien. I dette dokument fordømte
medlemmerne partiet Den Georgiske Drøm og dets grundlægger, oligarken Bidzina
Ivanishvili, og beklagede den betydelige forværring af mediesituationen i landet.
Det 11. møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien (PAC) fandt
sted i september 2022. Medlemmerne fremhævede, at der var gjort fremskridt med
hensyn til harmonisering og igangværende reformer, samtidig med at der blev efterlyst
en ekstra indsats på områder såsom retsvæsenets uafhængighed og effektivitet,
arbejdsret og ikkeforskelsbehandling. De opfordrede deres georgiske modparter til at
samarbejde med interessenter fra civilsamfundet om at tackle de 12 centrale prioriteter,
som Kommissionen har fastlagt. De noterede sig også den yderligere forværring af
menneskerettighedssituationen i de besatte regioner.
I sine beslutninger fra november 2018 og september 2020 om gennemførelsen af
associeringsaftalen med Georgien udtrykte Parlamentet tilfredshed med den fortsatte
reformvej og med de fremskridt, der var gjort i forbindelse med gennemførelsen af
denne aftale og den vidtgående og brede frihandelsaftale. Endnu en beslutning er
under udarbejdelse og burde blive behandlet af Udenrigsudvalget i efteråret 2022.
Desuden er Georgien et prioriteret land for Parlamentets demokratistøtteaktiviteter, der
omfatter kapacitetsopbygning, mægling og dialog, forbindelser med civilsamfundet og
valgrelaterede spørgsmål.
B. Valgobservation
Georgien har taget imod missioner fra OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og
Menneskerettigheder (ODIHR), som har observeret landets parlaments-, præsident-
og lokalvalg siden 1995. Som sædvanlig i OSCE-området har Europa-Parlamentets
observatører været integreret i OSCE/ODIHR's missioner. Parlamentsvalget i 2016
blev generelt vurderet som demokratisk og retfærdigt, trods visse proceduremæssige
uregelmæssigheder og påstande om trusler. Koalitionen »Den Georgiske Drøm«
sikrede sig det »forfatningsmæssige flertal« (75 % af parlamentsmedlemmerne),
som er nødvendigt for at kunne vedtage forfatningsændringer. Præsidentvalget
i 2018 fik kritik af OSCE og EU på grund af misbrug af administrative
ressourcer, den alvorlige polarisering af de private medier og smædekampagner,
men den generelle vurdering af valget var positiv. På grund af covid-19-krisen
og de relaterede folkesundheds- og rejserestriktioner udsendte Europa-Parlamentet
ikke korttidsobservatører til at overvåge parlamentsvalget i 2020. OSCE/ODIHR
udsendte en begrænset valgobservationsmission bestående af et kernehold af
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eksperter og langtidsobservatører. På valgdagen sluttede ODIHR sig sammen
med korttidsobservatører fra OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets
Parlamentariske Forsamling og NATO's Parlamentariske Forsamling og med European
Diplomatic Watch, der blev udsendt på initiativ af EU-delegationen i Georgien. Dette
valg endte igen med en eftertrykkelig sejr for regeringskoalitionen Den Georgiske
Drøm. De internationale observatører bedømte det til at være konkurrencebaseret
og fandt, at frihedsrettighederne generelt blev respekteret. Dette er bestemt udtryk
for en positiv udvikling for landet, til trods for visse enkeltstående hændelser og
tilfælde af, at der blev udøvet pres på vælgerne, og udviskning af linjerne mellem
regeringspartiet og staten gennem hele kampagnen og på selve valgdagen. Der blev
afholdt kommunalvalg i Georgien i oktober 2021, og Europa-Parlamentet deltog i den
internationale valgobservationsmission under ledelse af OSCE/ODIHR.

ARMENIEN

Armeniens forbindelser med EU er baseret på den omfattende og udvidede
partnerskabsaftale (CEPA), der blev undertegnet i november 2017 og trådte fuldt
i kraft den 1. marts 2021. CEPA, som erstattede den tidligere partnerskabs- og
samarbejdsaftale fra 1999, uddyber de bilaterale forbindelser på en række områder,
samtidig med at den sikrer forenelighed med Armeniens medlemskab af Den
Eurasiske Økonomiske Union. Indtil januar 2022 nød Armenien godt af EU's GSP+-
ordning, som giver præferenceadgang til EU-markedet. EU-27 er landets næststørste
handelspartner efter Rusland og tegnede sig for 19% af Armeniens samlede handel
i 2021.
EU's støtte til Armenien ydes hovedsagelig under instrumentet NDICI – et globalt
Europa, og der er afsat 180 mio. EUR til perioden 2021-2024. Den overordnede
prioritet for denne finansiering er Armeniens socioøkonomiske genopretning efter
konflikten og pandemien med særligt fokus på opbygning af modstandsdygtighed samt
fortsat bistand til landets reformer med henblik på at styrke demokratiet og retsstaten.
Finansieringen danner også grundlag for EU's økonomiske plan og investeringsplan
for Armenien, som omfatter en pakke af tilskud, lån og garantier til en værdi af 1,6 mia.
EUR.
Den politiske situation i Armenien ændrede sig radikalt i maj 2018, da fredelige
gadeprotester imod regeringen, ledet af Armeniens republikanske parti, bragte
oppositionslederen Nikol Pashinyan til magten (»fløjlsrevolutionen«). Ændringen blev
bekræftet af Pashinyans jordskredssejr ved parlamentsvalget i december 2018, og
regeringen indledte en ambitiøs reformdagsorden, herunder på retsstatsområdet
og med hensyn til gennemsigtighed og bekæmpelse af korruption. Det tidlige
parlamentsvalg i juni 2021 bekræftede på ny denne kurs, idet det regerende parti, Civil
Kontrakt, opnåede 54 % af stemmerne på trods af det hjemlige politiske tilbageslag og
de betydelige humanitære udfordringer som følge af landets nederlag i den anden krig
om Nagorno-Karabakh i 2020.
Den seks uger lange krig, der blev udløst af Aserbajdsjan, var det største udbrud
af vold i den langvarige konflikt siden våbenhvilen i 1994. Krigen, der sluttede den
9. november 2020 med en våbenhvile formidlet af Rusland, betød, at Armenien
mistede kontrollen over en del af Nagorno-Karabakh og de tilstødende aserbajdsjanske
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distrikter, som landet havde kontrolleret i 26 år. Der mangler stadig at blive fundet
en varig forhandlingsløsning på konflikten og status for Nagorno-Karabakh-regionen
– en tidligere selvstændig enhed i Aserbajdsjan befolket af etniske armenere.
Spændingerne nåede et nyt højdepunkt efter aserbajdsjanske angreb på mål på
Republikken Armeniens territorium (dvs. ikke i Nagorno-Karabakh) den 13.-14.
september 2022. EU er fortsat engageret for at hjælpe parterne med at nå frem til en
forhandlingsløsning, navnlig gennem mægling ved formanden for Det Europæiske Råd.
A. Europa-Parlamentets holdning og interparlamentarisk samarbejde
Europa-Parlamentet gav sin godkendelse til CEPA i juli 2018 med en
ledsagende beslutning, hvori det også roste Armeniens befolkning for den
fredelige magtoverdragelse. I overensstemmelse med CEPA er Det Parlamentariske
Samarbejdsudvalg blevet omdannet til et Parlamentarisk Partnerskabsudvalg. Efter
Nagorno-Karabakh-krigen i 2020 vedtog Parlamentet i januar 2021 en beslutning, hvori
det beklagede, at »der blev foretaget ændringer af status quo ved hjælp af militær
magt«, og understregede, at »der endnu ikke er fundet en varig løsning«, samtidig
med at det fastholdt, at processen med at opnå fred og fastlægge regionens fremtidige
retlige status bør ledes af formændene for OSCE's Minskgruppe og bygge på gruppens
grundlæggende principper. I maj 2021 vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det
navnlig opfordrede til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle armenske
krigsfanger og andre fanger, der stadig tilbageholdtes af Aserbajdsjan. Det gentog
også, at forhandlingerne om en varig løsning burde baseres på principperne om
ikkeanvendelse af magt, territorial integritet og folkenes ligeret og selvbestemmelse,
som understøtter OSCE's Minskgruppes grundlæggende principper. I en beslutning fra
marts 2022 fordømte Parlamentet på det kraftigste Aserbajdsjans fortsatte politik med
at slette og fornægte den armenske kulturarv i og omkring Nagorno-Karabakh. Førende
medlemmer af Europa-Parlamentet, der følger situationen i Armenien, har udsendt
en række erklæringer om konflikten, hvori de har insisteret på behovet for en samlet
forhandlingsløsning og givet udtryk for bekymring over problemer såsom hændelser og
angreb ved grænsen, armenske fanger, landminer, provokerende retorik, humanitær
adgang og beskyttelse af kulturarven. I 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning
om hundredåret for det armenske folkedrab.
B. Valgobservation
Armenien har ved flere lejligheder taget imod medlemmer af Europa-Parlamentet
— som led i OSCE/ODIHR's valgobservationsmissioner — herunder i forbindelse
med landets tidlige parlamentsvalg i 2018. Tilrettelæggelsen af valg i Armenien er
blevet forbedret betydeligt. Valget i 2018 blev positivt vurderet og anset for at have
været velorganiseret og med minimale uregelmæssigheder, og Europa-Parlamentets
delegation konstaterede en betydelig reduktion af uregelmæssigheder i forbindelse
med valget. På grund af covid-19-pandemien var Europa-Parlamentet ikke i stand til
at observere valget i juni 2021, men MEP'erne noterede sig OSCE/ODIHR's generelt
positive vurdering.
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ASERBAJDSJAN

EU og Aserbajdsjan har haft en partnerskabs- og samarbejdsaftale siden 1999. Der
blev indledt forhandlinger om en udvidet aftale i februar 2017 med henblik på at
behandle politiske, handelsmæssige, energimæssige og andre specifikke spørgsmål
og indføje solide bestemmelser om demokrati, retsstatsforhold og grundlæggende
rettigheder. EU er Aserbajdsjans vigtigste handelspartner og tegner sig for ca. 45 %
af landets samlede handel (2021), hovedsagelig på grund af olie- og gaseksport til EU
(som tegnede sig for hhv. omkring 4,6 % og 2,3 % af EU's olie- og gasimport i 2021).
Aserbajdsjans eksport af naturgas til EU startede i december 2020 efter færdiggørelsen
af projektet om den sydlige gaskorridor. I juli 2022 erklærede EU og Aserbajdsjan, at
de havde til hensigt at fordoble kapaciteten i den sydlige gaskorridor senest i 2027.
Aserbajdsjan rangerede som nr. 141 ud af 167 lande i Economist Intelligence
Unit's demokratiindeks 2021 og blev klassificeret som »ikke frit« i »Freedom
in the World«-rapporten 2022. Præsident Ilham Aliyev, som i øjeblikket er i
sin fjerde mandatperiode, efterfulgte sin far, Heydar Aliyev, i 2003. I 2017
udnævnte han sin hustru, Mehriban Aliyeva, til den nyoprettede stilling som
første vicepræsident. Ifølge EU's seneste årsrapport om menneskerettigheder og
demokrati i verden, der blev offentliggjort i april 2022, giver »manglerne med
hensyn til at sikre beskyttelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder i Aserbajdsjan fortsat anledning til bekymring«, »civilsamfundets
råderum til at operere er fortsat begrænset«, »uafhængige journalister og bloggere
udsættes fortsat for forfølgelse og rejseforbud«, og »menneskerettighedsforkæmpere,
journalister og politiske oppositionsaktivister retsforfølges fortsat«. Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol har beskrevet »et foruroligende mønster med vilkårlige
anholdelser og tilbageholdelser af regeringskritikere, civilsamfundsaktivister og
menneskerettighedsforkæmpere gennem gengældelsesretsforfølgelse og misbrug af
straffelovgivningen i strid med retsstatsprincippet«.
Aserbajdsjans sejr i den seks uger lange Nagorno-Karabakh-krig med Armenien fra
september til november 2020 har styrket præsident Aliyevs position yderligere. Som
følge af våbenhvilen af 9. november 2020 har Aserbajdsjan genvundet kontrollen med
de distrikter, der grænser op til Nagorno-Karabakh, og som havde været besat af
armenske styrker i over 26 år, hvilket gav mulighed for en fremtidig tilbagevenden for
hundredtusinder af internt fordrevne. Aserbajdsjan tog også kontrollen over en del af
selve Nagorno-Karabakh, som er en tidligere selvstændig region, der er internationalt
anerkendt som en del af Aserbajdsjan, men som er beboet af etniske armeniere. Den
13.-14. september 2022 indledte Aserbajdsjan angreb på selve Armeniens territorium,
hvilket er en farlig eskalering. EU har gentagne gange understreget, at der endnu
ikke er fundet en forhandlet, omfattende og holdbar løsning på konflikten, herunder
på Nagorno-Karabakhs status, og har intensiveret sit engagement for at fremme
forhandlinger, navnlig gennem mægling ved formanden for Det Europæiske Råd.
A. Europa-Parlamentets holdning og interparlamentarisk samarbejde
Europa-Parlamentet har gentagne gange udtrykt bekymring over
menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan. I 2015 opfordrede Parlamentet de
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aserbajdsjanske myndigheder til omgående at bringe undertrykkelsen af civilsamfundet
og menneskerettighedsarbejdet til ophør. Den fængslede aktivist Leyla Yunus blev
løsladt i 2015 efter et intensivt lobbyarbejde samt humanitær og sundhedsmæssig
bistand fra Europa-Parlamentets side. I 2017 fordømte Parlamentet bortførelsen og
tilbageholdelsen af den aserbajdsjanske journalist Afgan Mukhtarli (der blev løsladt i
2020 efter næsten tre år i fængsel) og udtrykte bekymring over mediernes situation
i Aserbajdsjan. I 2019 vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det opfordrede
til øjeblikkelig løsladelse af Mehman Huseynov, en antikorruptionsblogger (løsladt
samme år efter to år i fængsel) og andre politiske fanger. I 2017 fordømte Parlamentet
efter afsløringerne af »det aserbajdsjanske møntvaskeri« forsøg fra Aserbajdsjan og
andre autokratiske regimer i tredjelande på at påvirke EU's beslutningstagere ved hjælp
af ulovlige midler.
De officielle interparlamentariske forbindelser blev genoptaget i 2016 efter en fireårig
pause, og det 16. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg fandt sted i december
2021. I  2018 vedtog Parlamentet en beslutning om forhandlingerne om den nye
bilaterale aftale, hvori det blev understreget, at en uddybning af forbindelserne
var betinget af, at Aserbajdsjan opretholder og respekterer de grundlæggende
værdier og principper om demokrati, retsstaten, god regeringsførelse og respekt for
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder.
Efter Nagorno-Karabakh-krigen i 2020 vedtog Parlamentet i januar 2021 en beslutning,
hvori det beklagede, at »der blev foretaget ændringer af status quo ved hjælp af militær
magt«, og understregede, at »der endnu ikke er fundet en varig løsning«, samtidig
med at det fastholdt, at processen med at opnå fred og fastlægge regionens fremtidige
retlige status bør ledes af formændene for OSCE's Minskgruppe og bygge på gruppens
grundlæggende principper. I maj 2021 vedtog Parlamentet en beslutning, hvori det
navnlig opfordrede til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle armenske
krigsfanger og andre fanger, der stadig tilbageholdtes af Aserbajdsjan. Det gentog
også, at forhandlingerne om en varig løsning burde være baseret på principperne om
ikkeanvendelse af magt, territorial integritet og folkenes ligeret og selvbestemmelse,
som understøtter OSCE's Minskgruppes grundlæggende principper. I en beslutning
fra marts 2022 fordømte Parlamentet på det kraftigste »Aserbajdsjans fortsatte politik
med at slette og fornægte den armenske kulturarv i og omkring Nagorno-Karabakh«.
Førende medlemmer af Europa-Parlamentet, der følger situationen i Azerbaijan, har
udsendt en række erklæringer om konflikten, hvori de insisterede på behovet for
en samlet forhandlingsløsning og gav udtryk for bekymring over spørgsmål som
hændelser og angreb ved grænsen, armenske fanger, landminer, provokerende retorik,
humanitær adgang og beskyttelse af kulturarven.
B. Valgobservation
Aserbajdsjan har taget imod medlemmer af Europa-Parlamentet som led i OSCE/
ODIHR's valgobservationsmissioner. Med tanke på at alle landets valg, som var blevet
overvåget af disse missioner, blev anset for ikke at opfylde de internationale krav, og
at der stadig er henstillinger, der mangler at blive gennemført, besluttede Parlamentet
imidlertid ikke at sende observatører til parlamentsvalget i 2015 eller til præsidentvalget
i 2018, og det blev ikke indbudt til at observere parlamentsvalget i 2020. ODIHR's
mission til parlamentsvalget i 2020 fastslog, at »den restriktive lovgivning og det
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politiske miljø forhindrede reel konkurrence«, at »vælgerne ikke fik et meningsfuldt
valg på grund af manglen på reel politisk debat«, at der »forekom tilfælde, hvor der
blev lagt pres på vælgere, kandidater og deres repræsentanter«, og at »der skete
betydelige proceduremæssige overtrædelser under optællingen og opstillingen, hvilket
gav anledning til bekymring med hensyn til, hvorvidt resultaterne var blevet fastslået
på ærlig vis.«

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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