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Τρεις γειτονικές χώρες της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο

Η πολιτική Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται
το 2009, καλύπτει έξι κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: την Αρμενία, το
Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.
Δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει τις προσπάθειες για πολιτική, κοινωνική
και οικονομική μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές, προκειμένου να ενισχυθούν ο
εκδημοκρατισμός και η χρηστή διακυβέρνηση, η ενεργειακή ασφάλεια, η προστασία
του περιβάλλοντος και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όλες οι χώρες που
συμμετέχουν (εκτός της Λευκορωσίας, η συμμετοχή της οποίας έχει ανασταλεί)
αποστέλλουν αντιπροσωπείες στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest.

Εκτός από τις εργασίες των αρμόδιων επιτροπών για τις εξωτερικές υποθέσεις και το
διεθνές εμπόριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μόνιμη αντιπροσωπεία για τις
σχέσεις με τον Νότιο Καύκασο (DSCA), η οποία επιβλέπει τις σχέσεις της ΕΕ με τα τρία
κράτη του Νότιου Καυκάσου στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης
(PAC) με τη Γεωργία, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εταιρικής Σχέσης (PPC) με την
Αρμενία και της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας (PCC) με το Αζερμπαϊτζάν,
και παρακολουθεί το έργο του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και
την κρίση στη Γεωργία.

Γεωργία

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης μιας σφαιρικής και σε
βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2016. Η
Γεωργία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας
της με τα πρότυπα της ΕΕ, γεγονός που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην απαλλαγή
από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στον χώρο Σένγκεν από τον
Μάρτιο του 2017. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας,
καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 27% των συνολικών της εμπορικών συναλλαγών
(2020). Η ΕΕ παρέχει ετησίως στη Γεωργία πάνω από 100 εκατομμύρια EUR για
τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, τη χρηστή
διακυβέρνηση, την κυκλοφορία των προσώπων και την εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Team Europe να βοηθήσει τις χώρες εταίρους
να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19,
προσφέρθηκε στη Γεωργία μια ειδικά προσαρμοσμένη δέσμη απόκρισης ύψους 183-
εκατομμυρίων EUR, με την κινητοποίηση ενός συνδυασμού υφιστάμενων και νέων
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κονδυλίων, ώστε να παρασχεθεί συγκεκριμένη στήριξη σε άτομα και να ενισχυθεί η
μακροοικονομική σταθερότητα της Γεωργίας.
Το πολιτικό τοπίο και το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στη Γεωργία χαρακτηρίζονται
από έντονη πόλωση. Επιπλέον, σειρά αμφιλεγόμενων εξελίξεων τα τελευταία χρόνια
εγείρουν ανησυχίες για οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας και υπονόμευση των
πολιτικών ελευθεριών. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, η γενικευμένη ατιμωρησία για
μείζονα διαφθορά, περιστατικά αστυνομικής βίας, η χρόνια έλλειψη ανεξαρτησίας και
διαφάνειας στο δικαστικό σώμα (όπως καταδεικνύεται από την πλημμελή διαδικασία
επιλογής των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021,
παρά τις επικρίσεις από την Επιτροπή της Βενετίας, και η εσπευσμένη έγκριση
της μεταρρύθμισης του νόμου για τα κοινά δικαστήρια τον Δεκέμβριο του 2021), οι
περιορισμοί στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης (με κορυφαίο παράδειγμα την
καταδίκη του Nika Gvaramia, ιδρυτή του φιλικά προσκείμενου στην αντιπολίτευση
τηλεοπτικού καναλιού Mtavari, σε 3,5 έτη φυλάκισης με αβάσιμες κατηγορίες τον
Μάιο του 2022), καθώς και ο συνεχιζόμενος στιγματισμός και οι διακρίσεις εις βάρος
της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ+, με τραγικά παραδείγματα τις βίαιες επιθέσεις κατά της
πορείας για την αξιοπρέπεια στις 5 Ιουλίου 2021 και την επακόλουθη ακύρωσή της.
Επιπλέον, παρατηρήθηκαν ορισμένες αθέμιτες πρακτικές κατά τις προεδρικές εκλογές
του 2018, τις βουλευτικές εκλογές του 2020 και τις δημοτικές εκλογές του 2021.
Τον Ιούλιο του 2021, οι ηγέτες του κυβερνώντος κόμματος «Georgian Dream»
αποχώρησαν μονομερώς από την πολιτική συμφωνία για την οποία είχε μεσολαβήσει
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Charles Michel, (συμφωνία της
19ης Απριλίου). Το έγγραφο εξέτασε εκτενώς τα ζητήματα της πολιτικοποιημένης
δικαιοσύνης, της βελτίωσης του εκλογικού συστήματος και της μεταρρύθμισης του
δικαστικού συστήματος. Οι ευρωβουλευτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η συμφωνία
της 19ης Απριλίου στηρίζει τη δημοκρατική ανάπτυξη της Γεωργίας.
Μετά το επείγον αίτημα της Ουκρανίας να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ενώ μάχεται κατά της Ρωσίας που εισέβαλε στο έδαφός της, η Γεωργία (μαζί με
τη Δημοκρατία της Μολδαβίας) υπέβαλε και αυτή αίτημα στις 3 Μαρτίου 2022 για
να θεωρηθεί υποψήφια προς ένταξη χώρα άμεσα. Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις
που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική
οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αποφάσισε στις 23 Ιουνίου να αναγνωρίσει μόνο την «ευρωπαϊκή
προοπτική» της Γεωργίας, ενώ η Ουκρανία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας έλαβαν
καθεστώς υποψήφιας χώρας.
Το Κοινοβούλιο της Γεωργίας συγκρότησε θεματικές ομάδες εργασίας για την
αντιμετώπιση των 12 βασικών προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δρομολογώντας έτσι την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
Ωστόσο, στην έβδομη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, η ΕΕ εξέφρασε σοβαρές
ανησυχίες για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου καθώς και για άλλες αρνητικές
εξελίξεις στη Γεωργία όσον αφορά τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου.
Οι Γεωργιανοί, αντιμέτωποι με την κατοχή της Αμπχαζίας και την περιοχή του Τσχινβάλι/
Νότιας Οσετίας από τη Ρωσία, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην προσέγγιση
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με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την αταλάντευτη
υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της
Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, όπως υπογραμμίζεται
στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα
κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή. Η ΕΕ υποστηρίζει
τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μέσω του έργου του ειδικού εντεταλμένου
της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, της αποστολής επιτήρησης
της ΕΕ και του ενωσιακού μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, που
συμπληρώνουν τις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης. Ο ετήσιος στρατηγικός διάλογος
για την ασφάλεια ΕΕ-Γεωργίας αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των
δύο πλευρών. Η Γεωργία έχει επίσης συμβάλει σημαντικά σε διάφορες επιχειρήσεις
Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, βάσει συμφωνίας-πλαισίου για τη
συμμετοχή της Γεωργίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014.
Α. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διακοινοβουλευτική συνεργασία
Στις 9 Ιουνίου 2022, η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
απηύθυνε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας
προς ένταξη στην Ουκρανία και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και να «εργαστεί για τη
χορήγηση του ίδιου καθεστώτος» στη Γεωργία. Με βάση τις τρεις γνωμοδοτήσεις που
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 23
Ιουνίου, αναγνώρισε μόνο την «ευρωπαϊκή προοπτική» της Γεωργίας, ενώ χορήγησε
καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία.
Επιπλέον, στις 9 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά
με τις παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των
δημοσιογράφων στη Γεωργία. Στο εν λόγω ψήφισμα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι το γεωργιανό κράτος
χρησιμοποιήθηκε για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του κόμματος «Georgian
Dream» και του ιδρυτή του, του ολιγάρχη Bidzina Ivanishvili, και αποδοκίμασαν τη
σημαντική επιδείνωση της κατάστασης των μέσων ενημέρωσης στη χώρα.
Η ενδέκατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι βουλευτές τόνισαν την πρόοδο
που έχει σημειωθεί ως προς την εναρμόνιση και τις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις, ενώ
παράλληλα ζήτησαν να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε τομείς όπως το
κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα της δικαστικής εξουσίας, το
εργατικό δίκαιο και η απαγόρευση των διακρίσεων. Κάλεσαν τους ομολόγους τους
από τη Γεωργία να συνεργαστούν, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών,
προκειμένου να διαχειριστούν τις 12 βασικές προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημείωσαν επίσης την περαιτέρω επιδείνωση της
κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κατεχόμενες περιοχές.
Στα ψηφίσματα που ενέκρινε τον Νοέμβριο του 2018 και τον Σεπτέμβριο του
2020 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία,
το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σταθερή πορεία των
μεταρρυθμίσεων και την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εφαρμογή της
συμφωνίας και της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Έχει
δρομολογηθεί η σύνταξη ενός άλλου ψηφίσματος, το οποίο αναμένεται να εξετασθεί
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από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων το φθινόπωρο του 2022. Επιπλέον, η
Γεωργία αποτελεί χώρα προτεραιότητας για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου
με σκοπό τη στήριξη της δημοκρατίας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη
ικανοτήτων, τη διαμεσολάβηση και τον διάλογο, τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών
και θέματα σχετικά με τις εκλογές.
Β. Παρατήρηση εκλογών
Από το 1995, η Γεωργία φιλοξενεί αποστολές του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη, με σκοπό την παρακολούθηση των βουλευτικών, προεδρικών και τοπικών
εκλογών της χώρας. Ως είθισται στον χώρο του ΟΑΣΕ, στις αποστολές του Γραφείου
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ ενσωματώνονται
παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτικές εκλογές του 2016
αξιολογήθηκαν ως ευρέως δημοκρατικές και δίκαιες, παρά ορισμένες διαδικαστικές
παρατυπίες και καταγγελίες για εκφοβισμό. Ο συνασπισμός «Γεωργιανό Όνειρο»
κέρδισε, εξασφαλίζοντας τη «συνταγματική πλειοψηφία» (75% των βουλευτών) που
απαιτείται για να εγκριθεί η τροποποίηση του Συντάγματος. Οι προεδρικές εκλογές
του 2018 επικρίθηκαν από τον ΟΑΣΕ και την ΕΕ για κατάχρηση διοικητικών πόρων,
σοβαρή πόλωση των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και αρνητικές εκστρατείες, ωστόσο
η συνολική αξιολόγηση ήταν θετική. Λόγω της κρίσης COVID-19 και των σχετικών
περιορισμών όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τα ταξίδια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δεν απέστειλε παρατηρητές βραχείας παραμονής για την παρακολούθηση των
βουλευτικών εκλογών του 2020. Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ ανέπτυξε περιορισμένη αποστολή για την παρατήρηση των
εκλογών, αποτελούμενη από μια βασική ομάδα εμπειρογνωμόνων και παρατηρητές
μακρόχρονης παραμονής. Την ημέρα των εκλογών, το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεργάστηκε με παρατηρητές βραχείας παραμονής
που απέστειλαν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, η Κοινοβουλευτική
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ,
καθώς και με το Ευρωπαϊκό Διπλωματικό Παρατηρητήριο, κατόπιν πρωτοβουλίας
της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Γεωργία. Οι εκλογές αυτές σηματοδότησαν εκ νέου
την πλήρη νίκη του κυβερνώντος συνασπισμού «Γεωργιανό Όνειρο». Οι διεθνείς
παρατηρητές εκτίμησαν ότι είχαν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και έκριναν ότι οι ελευθερίες
έγιναν, εν γένει, σεβαστές. Αυτό αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη για τη χώρα,
παρά ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά και περιπτώσεις άσκησης πίεσης στους
ψηφοφόρους και τη μη διάκριση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και του κράτους
καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας καθώς και την ημέρα των εκλογών.
Τον Οκτώβριο του 2021 έγιναν δημοτικές εκλογές στη Γεωργία και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συμμετείχε στη διεθνή αποστολή παρατήρησης εκλογών υπό την ηγεσία
του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ.

Αρμενία

Οι σχέσεις της Αρμενίας με την ΕΕ βασίζονται στη συνολική και ενισχυμένη συμφωνία
εταιρικής σχέσης (CEPA), η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2017 και τέθηκε πλήρως
σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. Η συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης,
η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
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του 1999, εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις σε διάφορους τομείς, ενώ παράλληλα
διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη συμμετοχή της Αρμενίας στην Ευρασιατική
Οικονομική Ένωση. Έως τον Ιανουάριο του 2022, η Αρμενία επωφελούνταν από το
ευρωπαϊκό σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ+, το οποίο παρέχει προνομιακή
πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Η ΕΕ των 27, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το
19 % των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της Αρμενίας (2021), είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας μετά τη Ρωσία.
Η ΕΕ στηρίζει την Αρμενία κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας(Global
Europe), με τη διάθεση περίπου 180 εκατομμυρίων EUR κατά την περίοδο 2021-2024.
Η πρωταρχική προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση αυτή είναι η κοινωνικοοικονομική
ανάκαμψη της Αρμενίας μετά τις συγκρούσεις και μετά την πανδημία, με ιδιαίτερη
έμφαση στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και τη συνέχιση της στήριξης των
μεταρρυθμίσεων στη χώρα προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία και το κράτος
δικαίου. Η χρηματοδότηση αποτελεί επίσης τη βάση για το οικονομικό και επενδυτικό
σχέδιο της ΕΕ για την Αρμενία, το οποίο περιλαμβάνει δέσμη επιχορηγήσεων, δανείων
και εγγυήσεων ύψους 1,6 δισ. EUR.
Η πολιτική κατάσταση στην Αρμενία άλλαξε ριζικά τον Μάιο του 2018, όταν ειρηνικές
διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Αρμενίας
έφεραν στην εξουσία τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Nikol Pashinyan («βελούδινη
επανάσταση»). Η αλλαγή επιβεβαιώθηκε από τη συντριπτική νίκη του Pashinyan
στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 2018 και η κυβέρνηση
ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων στους τομείς του
κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι πρόωρες
κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2021 επιβεβαίωσαν εκ νέου αυτή την πορεία, με
το κυβερνών κόμμα, «Civil Contract», να συγκεντρώνει το 54 % των ψήφων, παρά την
εγχώρια πολιτική ύφεση και τις σημαντικές ανθρωπιστικές προκλήσεις που προέκυψαν
από την ήττα της χώρας στον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020.
Ο πόλεμος των έξι εβδομάδων που προκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν ήταν το μεγαλύτερο
ξέσπασμα βίας στην παρατεταμένη σύγκρουση μετά την κατάπαυση του πυρός το
1994. Η εν λόγω σύρραξη, η οποία έληξε στις 9 Νοεμβρίου 2020 με κατάπαυση
του πυρός με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, είχε ως αποτέλεσμα η Αρμενία να
χάσει τον έλεγχο ενός τμήματος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και των γειτονικών
περιοχών του Αζερμπαϊτζάν που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της εδώ και 26 χρόνια.
Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν οδηγήσει ακόμα στην εξεύρεση μόνιμης λύσης
όσον αφορά τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, μιας πρώην αυτόνομης περιοχής εντός του Αζερμπαϊτζάν όπου κατοικούν
Αρμένιοι. Οι εντάσεις κορυφώθηκαν μετά τις επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν σε στόχους
εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας (δηλαδή όχι στο Ναγκόρνο-
Καραμπάχ) στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2022. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στον
στόχο της να βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη να καταλήξουν σε λύση κατόπιν
διαπραγματεύσεων, ιδίως μέσω της διαμεσολάβησης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
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Α. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διακοινοβουλευτική συνεργασία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τη συνολική και ενισχυμένη
συμφωνία εταιρικής σχέσης (CEPA) τον Ιούλιο του 2018, με συνοδευτικό ψήφισμα
στο οποίο επικρότησε επίσης τον λαό της Αρμενίας για την ειρηνική μετάβαση
της εξουσίας. Σύμφωνα με τη CEPA, η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας
μετατράπηκε σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης. Μετά την πολεμική
σύρραξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα τον
Ιανουάριο του 2021 στο οποίο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «οι αλλαγές
στο status quo πραγματοποιήθηκαν μέσω στρατιωτικής επέμβασης» επισημαίνοντας
ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί βιώσιμη λύση για το εν λόγω ζήτημα και ότι η επικράτηση
της ειρήνης στην περιοχή και ο καθορισμός του μελλοντικού νομικού καθεστώτος
της θα πρέπει να ενορχηστρωθούν από τους συμπροέδρους της Ομάδας Μινσκ
του ΟΑΣΕ και να βασίζονται στις βασικές αρχές της Ομάδας. Τον Μάιο του 2021,
το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε συγκεκριμένα την άμεση και
άνευ όρων απελευθέρωση όλων των Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου και άλλων
αιχμαλώτων που εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση από το Αζερμπαϊτζάν.
Επανέλαβε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη λύση θα πρέπει να
βασίζονται στις αρχές της μη χρήσης βίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ισότητας
των δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, στις οποίες βασίζονται οι βασικές
αρχές της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ. Σε ψήφισμα του που ενέκρινε τον Μάρτιο
του 2022, το Κοινοβούλιο καταδίκασε απερίφραστα «τη συνεχιζόμενη πολιτική του
Αζερμπαϊτζάν να διαγράφει και να αρνείται την αρμενική πολιτιστική κληρονομιά εντός
και πέριξ του Ναγκόρνο Καραμπάχ». Κορυφαίοι ευρωβουλευτές που παρακολουθούν
την κατάσταση στην Αρμενία εξέδωσαν σειρά δηλώσεων σχετικά με τη σύγκρουση,
επιμένοντας στην ανάγκη για συνολική διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων και
εκφράζοντας ανησυχίες για ζητήματα όπως τα περιστατικά και οι επιθέσεις που
σημειώθηκαν στα σύνορα, οι Αρμένιοι αιχμάλωτοι, οι νάρκες, η εμπρηστική ρητορική,
η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την εκατοστή επέτειο
της γενοκτονίας των Αρμενίων.
Β. Παρατήρηση εκλογών
Στο πλαίσιο αποστολών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για την παρατήρηση εκλογών, η Αρμενία έχει φιλοξενήσει
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αρκετές περιστάσεις, μεταξύ άλλων
κατά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της χώρας το 2018. Η διοργάνωση εκλογών
στην Αρμενία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι εκλογές του 2018 αξιολογήθηκαν θετικά,
ως άρτια οργανωμένες και με ελάχιστες παρατυπίες, και η αντιπροσωπεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρατήρησε σημαντική μείωση των αθέμιτων εκλογικών
πρακτικών. Λόγω της πανδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε
να παρακολουθήσει τις εκλογές του Ιουνίου του 2021, αλλά οι βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσαν τη γενικά θετική αξιολόγηση του Γραφείου
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ.
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Αζερμπαϊτζάν

Η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν έχουν συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας
από το 1999. Τον Φεβρουάριο του 2017 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για ενισχυμένη
συμφωνία για την αντιμετώπιση πολιτικών, εμπορικών, ενεργειακών και άλλων ειδικών
ζητημάτων και τη συμπερίληψη ισχυρών διατάξεων σχετικά με τη δημοκρατία, το
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η ΕΕ είναι βασικός εμπορικός εταίρος
του Αζερμπαϊτζάν, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 45 % των συνολικών εμπορικών
συναλλαγών της χώρας (2021), κυρίως λόγω των εξαγωγών πετρελαίου και αερίου
προς την ΕΕ (περίπου 4.6% και 2,3 % των εισαγωγών της ΕΕ σε πετρέλαιο και αέριο
αντίστοιχα το 2021). Οι εξαγωγές φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν προς την ΕΕ
ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2020, μετά την ολοκλήρωση του έργου του «Νότιου
διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου». Τον Ιούλιο του 2022, η ΕΕ και το Αζερμπαϊτζάν
δήλωσαν την πρόθεσή τους να διπλασιάσουν τη χωρητικότητα του «Νότιου διαδρόμου
μεταφοράς φυσικού αερίου» έως το 2027.
Το Αζερμπαϊτζάν κατατασσόταν στην 141η θέση μεταξύ 167 χωρών με βάση τον
δείκτη δημοκρατίας του Economist Intelligence Unit για το 2021, ενώ στην έκθεση
του 2022 για την ελευθερία στον κόσμο αξιολογήθηκε ως «ανελεύθερη χώρα». Ο
πρόεδρος Ilham Aliyev, ο οποίος εκτίει επί του παρόντος την τέταρτη θητεία του,
διαδέχθηκε τον πατέρα του, Heydar Aliyev, το 2003. Το 2017 διόρισε τη σύζυγό του,
Mehriban Aliyeva, στη νεοσυσταθείσα θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Σύμφωνα με
την τελευταία ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
στον κόσμο, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2022, «οι ελλείψεις στη διασφάλιση
της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στο
Αζερμπαϊτζάν εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία», «ο χώρος για τη λειτουργία της
κοινωνίας των πολιτών παραμένει περιορισμένος», «οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και
bloggers εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διώξεις και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις» και
«οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές
της πολιτικής αντιπολίτευσης εξακολουθούν να διώκονται». Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιέγραψε «ένα ανησυχητικό μοντέλο αυθαίρετων
συλλήψεων και κρατήσεων επικριτών της κυβέρνησης, ακτιβιστών της κοινωνίας
των πολιτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω αντιποίνων και
κατάχρησης του ποινικού δικαίου κατά παράβαση του κράτους δικαίου».
Η νίκη του Αζερμπαϊτζάν στη σύρραξη με την Αρμενία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ,
η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2020,
ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση του Προέδρου Aliyev. Χάρη στην κατάπαυση
του πυρός στις 9 Νοεμβρίου 2020 το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε τον έλεγχο των
κατεχόμενων από τις αρμενικές ένοπλες δυνάμεις για πάνω από 26 χρόνια περιοχών
που γειτνιάζουν με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα σε
εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισθέντες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στο
μέλλον. Επίσης, ανέλαβε τον έλεγχο μέρους του ίδιου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και
συγκεκριμένα μια πρώην αυτόνομη περιοχή που αναγνωρίζεται διεθνώς ως μέρος
του Αζερμπαϊτζάν αλλά κατοικείται από Αρμένιους. Εν μέσω επικίνδυνης κλιμάκωσης
των εντάσεων το Αζερμπαϊτζάν, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2022, εξαπέλυσε
επιθέσεις εναντίον της Αρμενίας. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι δεν έχει βρεθεί
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ακόμη συνολική και βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου
του καθεστώτος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ενώ έχει εντείνει τη δέσμευσή της για τη
διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων, ιδίως μέσω της διαμεσολάβησης του Προέδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Α. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η διακοινοβουλευτική συνεργασία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για την
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν. Το 2015 το Κοινοβούλιο
κάλεσε τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν αμέσως την καταστολή σε βάρος
της κοινωνίας των πολιτών και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η
φυλακισμένη ακτιβίστρια Leyla Yunus αφέθηκε ελεύθερη το 2015 έπειτα από άσκηση
έντονης πίεσης και παροχή ανθρωπιστικής/υγειονομικής στήριξης από πλευράς του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2017 το Κοινοβούλιο καταδίκασε την απαγωγή και
κράτηση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli (ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος
το 2020 μετά από σχεδόν τρία χρόνια κάθειρξης) και εξέφρασε την ανησυχία του για
την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν. Το 2019 το Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε την άμεση απελευθέρωση του Mehman
Huseynov, ενός μπλόγκερ που μάχεται κατά της διαφθοράς (ο οποίος αφέθηκε
ελεύθερος την ίδια χρονιά έπειτα από δύο χρόνια κάθειρξης), και άλλων πολιτικών
κρατουμένων. Το 2017, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το «πλυντήριο του
Αζερμπαϊτζάν», καταδίκασε τις απόπειρες του Αζερμπαϊτζάν και άλλων απολυταρχικών
καθεστώτων σε τρίτες χώρες να επηρεάσουν ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων
με παράνομα μέσα.
Οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν επισήμως το 2016 μετά από
τετραετή διακοπή και τον Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε η 16η Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το 2018 σχετικά
με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα διμερή συμφωνία, στο οποίο τονίζεται ότι η
εμβάθυνση των σχέσεων εξαρτάται από την τήρηση και τον σεβασμό, από πλευράς του
Αζερμπαϊτζάν, των θεμελιωδών αξιών και των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.
Μετά την πολεμική σύρραξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2020, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε ψήφισμα τον Ιανουάριο του 2021 στο οποίο εξέφρασε τη λύπη του για
το γεγονός ότι «οι αλλαγές στο status quo πραγματοποιήθηκαν μέσω στρατιωτικής
επέμβασης» επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί βιώσιμη λύση για το εν λόγω
ζήτημα και ότι η επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή και ο καθορισμός του μελλοντικού
νομικού καθεστώτος της θα πρέπει να ενορχηστρωθούν από τους συμπροέδρους της
Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ και να βασίζονται στις βασικές αρχές της Ομάδας. Τον Μάιο
του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε συγκεκριμένα την
άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των Αρμενίων αιχμαλώτων πολέμου και
άλλων αιχμαλώτων που εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση από το Αζερμπαϊτζάν.
Επανέλαβε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη λύση θα πρέπει να
βασίζονται στις αρχές της μη χρήσης βίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ισότητας
των δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, στις οποίες βασίζονται οι βασικές
αρχές της Ομάδας του Μινσκ του ΟΑΣΕ. Σε ψήφισμα του που ενέκρινε τον Μάρτιο
του 2022, το Κοινοβούλιο καταδίκασε απερίφραστα «τη συνεχιζόμενη πολιτική του
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Αζερμπαϊτζάν να διαγράφει και να αρνείται την αρμενική πολιτιστική κληρονομιά εντός
και πέριξ του Ναγκόρνο Καραμπάχ». Κορυφαίοι ευρωβουλευτές που παρακολουθούν
την κατάσταση στην Αρμενία εξέδωσαν σειρά δηλώσεων σχετικά με τη σύγκρουση,
επιμένοντας στην ανάγκη για συνολική διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων και
εκφράζοντας ανησυχίες για ζητήματα όπως τα περιστατικά και οι επιθέσεις που
σημειώθηκαν στα σύνορα, οι Αρμένιοι αιχμάλωτοι, οι νάρκες, η εμπρηστική ρητορική,
η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Β. Παρατήρηση εκλογών
Το Αζερμπαϊτζάν έχει φιλοξενήσει βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
πλαίσιο των αποστολών παρακολούθησης εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη
το γεγονός ότι κρίθηκε ότι όλες οι εκλογές της χώρας που παρατηρήθηκαν από
τις εν λόγω αποστολές δεν πληρούσαν τις διεθνείς απαιτήσεις, και ότι δεν έχουν
ακόμη εφαρμοστεί οι συστάσεις, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην αποστείλει
παρατηρητές στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ή στις προεδρικές εκλογές του 2018
και δεν έλαβε πρόσκληση για την παρατήρηση των βουλευτικών εκλογών του 2020.
Σύμφωνα με δήλωση στην οποία προέβη η αποστολή του Γραφείου Δημοκρατικών
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις βουλευτικές εκλογές του 2020, «η
περιοριστική νομοθεσία και το πολιτικό περιβάλλον παρεμπόδισαν τον πραγματικό
ανταγωνισμό», «οι ψηφοφόροι δεν είχαν στη διάθεσή τους ουσιαστική επιλογή λόγω
έλλειψης πραγματικής πολιτικής συζήτησης», «παρατηρήθηκαν περιστατικά άσκησης
πίεσης στους ψηφοφόρους, τους υποψηφίους και τους εκπροσώπους τους» ενώ
«σημαντικές διαδικαστικές παραβάσεις κατά την καταμέτρηση και την καταγραφή
εγείρουν ανησυχίες για το κατά πόσον τα αποτελέσματα ορίστηκαν με έντιμο τρόπο».

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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