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KOLM IDAPARTNERLUSES
OSALEVAT TAGA-KAUKAASIA RIIKI

ELi idapartnerluse poliitika, millega tehti algust 2009. aastal, hõlmab kuut endist
Nõukogude Liidu vabariiki. Need on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova,
Ukraina ja Valgevene. Idapartnerlus loodi selleks, et toetada nimetatud riikide
poliitilisi, sotsiaalseid ja majandusreforme eesmärgiga edendada demokratiseerimist
ja head valitsemistava, energiajulgeolekut, keskkonnakaitset ning majanduslikku
ja sotsiaalset arengut. Kõik partnerluses osalevad riigid peale Valgevene, kelle
liikmesus on peatatud, saadavad oma delegatsioonid Euronesti parlamentaarsesse
assambleesse.

Lisaks väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni tööle on Euroopa
Parlamendis moodustatud alaline delegatsioon suhtlemiseks Taga-Kaukaasia riikidega
(DSCA), mis jälgib ELi suhteid kolme Taga-Kaukaasia riigiga Gruusia parlamentaarse
assotsieerimiskomitee, Armeenia parlamentaarse partnerluskomitee ja Aserbaidžaani
parlamentaarse koostöökomisjoni raamistikus ning Taga-Kaukaasiasse ja Gruusia
kriisi jaoks ametisse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja tööd.

GRUUSIA

ELi ja Gruusia assotsieerimisleping – sealhulgas põhjalik ja laiaulatuslik
vabakaubandusleping – jõustus 2016. aasta juulis. Gruusia on teinud
tähelepanuväärseid pingutusi, et viia oma õigusaktid ELi normidega vastavusse,
mis muu hulgas andis Gruusia kodanikele alates 2017. aasta märtsist
õiguse lühiajaliselt viisavabalt Schengeni alal viibida. EL on Gruusia suurim
kaubanduspartner, kaubavahetuse maht ELiga moodustas 2020. aastal ligi 27%
Gruusia kaubavahetusest. EL annab Gruusiale igal aastal enam 100 miljoni euro
ulatuses tehnilist abi ja rahalist toetust, mis keskendub majandusarengule, heale
valitsemistavale, inimeste liikumisele ja haridusele.
Osana Euroopa tiimi (Team Europe) tööst, millega püütakse aidata partnerriikidel
toime tulla COVID-19 kriisi sotsiaal-majanduslike tagajärgedega, on Gruusiale pakutud
183 miljoni euro suurust kriisiabi paketti, et kombineerida olemasolevaid ja uusi
vahendeid inimestele konkreetse toetuse andmiseks ning Gruusia makromajandusliku
finantsstabiilsuse tugevdamiseks.
Gruusia poliitiline ja meediamaastik on tugevalt polariseerunud. Lisaks on mitmed
viimase paari aasta jooksul ilmnenud küsitavad suundumused tekitanud muret
demokraatia vähikäigu ja kodanikuvabaduste õõnestamise pärast. Nendeks on
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eelkõige suurkorruptsiooni sagedane karistamata jätmine, politseivägivalla juhtumid,
krooniline sõltumatuse ja läbipaistvuse puudumine kohtusüsteemis (mida näitab
ülemkohtu kohtunike ebakorrektne valikuprotsess kogu 2021. aasta jooksul, hoolimata
Veneetsia komisjoni kriitikast, ja tavakohtute seaduse reformi kiire vastuvõtmine 2021.
aasta detsembris), meediavabaduse piiramine (mida iseloomustab opositsioonimeelse
Mtavari Channeli asutaja Nika Gvaramia süüdimõistmine ja talle 3,5 aasta pikkuse
vanglakaristuse määramine ebamääraste süüdistuste alusel 2022. aasta mais) ning
LGBTQI+ kogukonna jätkuv häbimärgistamine ja diskrimineerimine, mida traagiliselt
kinnitasid 5. juuliks 2021 kavandatud ürituse „Marss inimväärikuse eest“ vastased
vägivaldsed rünnakud ja lõpuks selle ärajätmine. Mitmeid rikkumisi täheldati ka 2018.
aasta presidendivalimistel ja 2020. aasta parlamendivalimistel ja 2021. aasta kohalikel
valimistel.
2021. aasta juulis lahkusid valitseva erakonna Gruusia Unistus juhid ühepoolselt
Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli vahendatud poliitilisest kokkuleppest
(19. aprilli kokkulepe). Dokumendis käsitleti põhjalikult politiseeritud õigusemõistmise,
valimisraamistiku parandamise ja kohtureformi küsimusi. Euroopa Parlamendi liikmed
on endiselt seisukohal, et 19. aprilli kokkulepe toetab Gruusia demokraatlikku arengut.
Pärast Ukraina tungivat taotlust ühineda Euroopa Liiduga, kuna ta võitleb Venemaa
sissetungi vastu, esitas Gruusia (koos Moldova Vabariigiga) 3. märtsil 2022 kiirendatud
menetluse korras oma taotluse kandidaatriigi staatuse saamiseks. Kooskõlas Euroopa
Komisjoni arvamustega ja võttes arvesse viimastel aastatel täheldatud murettekitavat
demokraatia tagasiminekut, otsustas Euroopa Ülemkogu 23. juunil tunnustada üksnes
Gruusia Euroopa perspektiivi, samas kui Ukrainale ja Moldova Vabariigile anti
kandidaatriigi staatus.
Gruusia parlament on loonud temaatilised töörühmad, et tegeleda Euroopa
Komisjoni poolt kindlaks määratud 12 peamise prioriteediga, pannes seega aluse
nende probleemide lahendamisele. 6. septembril Brüsselis toimunud ELi-Gruusia
assotsiatsiooninõukogu seitsmendal istungil väljendas EL siiski sügavat muret oluliste
edusammude puudumise ja edasiste negatiivsete arengute pärast Gruusias seoses
demokraatlike standardite ja õigusriigi põhimõtetega.
Olukorras, kus Venemaa on okupeerinud Abhaasia ja Tsinkhavali piirkonna/Lõuna-
Osseetia, on Gruusia lootused seotud ELile ja NATO-le lähenemisega. EL on
korduvalt rõhutanud oma vankumatut toetust Gruusia iseseisvusele, suveräänsusele
ja territoriaalsele terviklikkusele tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, mida
kinnitatakse ka Euroopa Parlamendi 14. juuni 2018. aasta resolutsioonis Gruusia
okupeeritud territooriumide kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi. EL toetab
ELi eriesindajat Lõuna-Kaukaasias ja Gruusia kriisis ning ELi vaatlusmissiooni ning
ELi stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendit, mille abil püütaks konflikti
lahendada ja mis täiendavad Genfis toimuvaid rahvusvahelisi kõnelusi. ELi ja Gruusia
iga-aastane strateegiline julgeolekudialoog on märk kahe poole suhetes valitsevast
usaldusest. Gruusia on andnud ka suure panuse mitmesse ELi ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika (ÜJKP) operatsiooni, lähtudes 2014. aastal jõustunud raamlepingust
Gruusia osaluse kohta.
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A. Euroopa Parlamendi seisukoht ja parlamentidevaheline koostöö
9. juunil 2022 esitas Euroopa Parlamendi esimeeste konverents Euroopa Ülemkogule
üleskutse anda Ukrainale ja Moldova Vabariigile ELi kandidaatriigi staatus ning töötada
selle nimel, et anda sama staatus Gruusiale. Tuginedes Euroopa Komisjoni 17.
juunil avaldatud kolmele arvamusele, tunnustas Euroopa Ülemkogu 23. juunil Gruusia
Euroopa perspektiivi ning andis Ukrainale ja Moldovale kandidaatriigi staatuse.
Lisaks võttis Euroopa Parlament 9. juunil 2022 vastu resolutsiooni meediavabaduse
rikkumise ja ajakirjanike turvalisuse kohta Gruusias. Selles dokumendis mõistsid
parlamendiliikmed hukka riigi kaaperdamise erakonna Gruusia Unistus ja selle
asutaja, oligarh Bidzina Ivanišvili poolt ning taunisid meedia olukorra märkimisväärset
halvenemist riigis.
2022. aasta septembris toimus ELi ja Gruusia parlamentaarse assotsieerimiskomitee
üheteistkümnes kohtumine. Parlamendiliikmed märkisid ära ühtlustamise ja
käimasolevate reformide vallas saavutatu ning nõudsid samal ajal edasisi pingutusi
sellistes küsimustes nagu õigusriik, kohtusüsteemi sõltumatus ja tõhusus, tööõigus
ja mittediskrimineerimine. Nad kutsusid oma Gruusia kolleege üles tegema koostööd
kodanikuühiskonna sidusrühmadega, et tegeleda 12 peamise prioriteediga, mille
Euroopa Komisjon on kindlaks määranud. Lisaks võtsid nad teadmiseks inimõiguste
olukorra edasise halvenemise okupeeritud piirkondades.
2018. aasta novembris ja 2020. aasta septembris vastu võetud resolutsioonides
Gruusiaga sõlmitud assotsieerimislepingu rakendamise kohta tunnustas Euroopa
Parlament Gruusias jätkuvaid reforme ja riigi edusamme assotsieerimislepingu
ning põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamisel. Koostamisel
on veel üks resolutsioon, mida väliskomisjon peaks arutama 2022. aasta sügisel.
Gruusia on ka üks prioriteetseid riike Euroopa Parlamendi demokraatiat toetavas
tegevuses, mis hõlmab suutlikkuse suurendamist, vahendamist ja dialoogi, suhteid
kodanikuühiskonnaga ja valimistega seotud küsimusi.
B. Valimiste vaatlemine
Alates 1995. aastast on Gruusiat külastanud OSCE demokraatlike institutsioonide
ja inimõiguste büroo (ODIHR) delegatsioonid, kes jälgivad sealseid parlamendi-,
presidendi- ja kohalikke valimisi. Nagu OSCE tegevuses tavaks, on
Euroopa Parlamendi vaatlejad osalenud OSCE ODIHRi missioonidel. Mõnedele
menetlusnormide rikkumistele ja väidetavatele hirmutamisjuhtumitele vaatamata
hinnati 2016. aastal toimunud parlamendivalimisi üldiselt demokraatlikeks ja
õiglasteks. Koalitsioon Gruusia Unistus kindlustas endale valimistel nn põhiseadusliku
enamuse (75% parlamendikohtadest), mis võimaldab muuta põhiseadust.
2018. aasta presidendivalimised pälvisid OSCE-lt ja ELilt kriitikat haldusressursside
väärkasutamise, erameedia tõsise polariseerumise ja negatiivse kampaania eest, kuid
üldhinnang oli siiski positiivne. COVID-19 kriisi ning sellest tingitud rahvatervisealaste
ja reisipiirangute tõttu ei saatnud Euroopa Parlament lühiajalisi vaatlejaid 2020.
aasta parlamendivalimisi jälgima. OSCE ODIHR lähetas neile valimistele piiratud
valimisvaatlusmissiooni, st ekspertidest ja pikaajalistest vaatlejatest koosneva
tuumikrühma. Valimiste päeval tegi ODIHR koostööd lühiajaliste vaatlejatega, kelle
lähetasid OSCE Parlamentaarne Assamblee, Euroopa Nõukogu Parlamentaarne
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Assamblee ja NATO Parlamentaarne Assamblee, ning ELi Gruusia delegatsiooni
algatusel lähetatud Euroopa diplomaatilise vaatlusrühmaga. Nendel valimistel
saavutas taas võidu valitsev koalitsioon Gruusia Unistus. Rahvusvaheliste vaatlejate
hinnangul toimusid valimised konkurentsi õhkkonnas ja õigusi üldiselt järgiti.
See tähendab riigi jaoks kahtlemata positiivset arengut, kuigi esines mõningaid
vahejuhtumeid ja valijate survestamist ning kampaania käigus ja valimiste päeval jäi
valitsuspartei ja riigi vaheline eraldusjoon kohati ähmaseks. 2021. aasta oktoobris
toimusid Gruusias kohalikud valimised ja Euroopa Parlament osales OSCE ODIHRi
juhitud rahvusvahelisel valimisvaatlusmissioonil.

ARMEENIA

Armeenia suhted ELiga põhinevad ulatuslikul ja laiendatud partnerluslepingul, mis
allkirjastati 2017. aasta novembris ja mis täielikult jõustus 1. märtsil 2021. Nimetatud
leping, mis vahetas välja eelmise, 1999. aasta partnerlus- ja koostöölepingu,
süvendab kahepoolseid suhteid reas valdkondades ning tagab seejuures kooskõla
Armeenia liikmesusega Euraasia Majandusliidus. Kuni 2022. aasta jaanuarini kohaldati
Armeenia suhtes ELi üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+), mis võimaldab
soodustingimustel pääsu ELi turule. 27 liikmesriigiga Euroopa Liit on Venemaa järel
Armeenia suuruselt teine kaubanduspartner, kelle arvele langes 2021. aastal ligikaudu
19 % kogu Armeenia kaubavahetusest.
EL toetab Armeeniat peamiselt naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö
instrumendi „Globaalne Euroopa“ kaudu, mille vahenditest eraldati aastateks 2021–
2024 umbes 180 miljonit eurot. Selle rahastamise üldine prioriteet on Armeenia
konflikti- ja pandeemiajärgne sotsiaal-majanduslik taastumine, pöörates erilist
tähelepanu vastupanuvõime suurendamisele ning jätkuvale toetusele toetada riigi
reforme demokraatia ja õigusriigi tugevdamiseks. See rahastamine annab ka aluse ELi
Armeenia majandus- ja investeerimiskavale, mis hõlmab toetuste, laenude ja tagatiste
paketti koguväärtusega 1,6 miljardit eurot.
Poliitiline olukord Armeenias muutus järsult 2018. aasta mais, kui Armeenia
Vabariikliku Partei valitsuse vastaste rahumeelsete tänavameeleavalduste tulemusena
tuli võimule opositsiooniliider Nikol Pašinjan (nn sametrevolutsioon). Neid muutused
said kinnituse Pašinjani ülekaaluka võiduga 2018. aasta detsembris toimunud
parlamendivalimistel, ning valitsus alustas ambitsioonika reformikava elluviimist,
sealhulgas õigusriigi, läbipaistvuse ja korruptsioonivastase võitluse vallas. 2021.
aasta juunis toimunud ennetähtaegsed parlamendivalimised kinnitasid seda suunda,
kusjuures valitsev tsiviillepingu partei kogus 54 % häältest, hoolimata riigisisestest
poliitilistest tagasilöökidest ja märkimisväärsetest humanitaarprobleemidest, mis
tulenesid riigi lüüasaamisest teises Mägi-Karabahhi sõjas 2020. aastal.
Aserbaidžaani algatatud kuuenädalane sõda oli suurim vägivallapurse 1994. aasta
relvarahust saadik kestnud pikaleveninud konfliktis. See lõppes V9. novembril 2020
Venemaa vahendatud relvarahuga ja selle tulemusena kaotasid armeenlased 26
aastat väldanud kontrolli Mägi-Karabahhi ühe osa ja sellega piirnevate Aserbaidžaani
alade üle. Läbirääkimistel ei ole konfliktile ja Mägi-Karabahhi piirkonna (endine
iseseisev üksus Aserbaidžaanis, mis asustatud etniliste armeenlastega) staatusele
veel püsivat lahendust leitud. Pinged saavutasid uue haripunkti pärast Aserbaidžaani

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/469005
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214740/D%20McALLISTER%20%20M%20KALJURAND%20%20S%20MIKSER%20%20V%20VON%20CRAMON%20TAUBADEL_joint%20statement_31%20October_parliamentary_elections%20in%20Georgia.pdf
https://www.consilium.europa.eu/et/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2017024&DocLanguage=et
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_armenia_et.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/et

13. ja 14. septembri 2022. aasta rünnakuid Armeenia Vabariigi territooriumil (st
mitte Mägi-Karabahhis) asuvate sihtmärkide vastu. EL jätkab tööd, et aidata
pooltel jõuda läbirääkimiste teel lahenduseni, eelkõige Euroopa Ülemkogu eesistuja
vahendustegevuse kaudu.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht ja parlamentidevaheline koostöö
Juulis 2018 andis Euroopa Parlament nõusoleku ulatusliku ja laiendatud
partnerluslepingu sõlmimiseks. Lisatud resolutsioonis avaldas ta Armeenia
rahvale tunnustust rahumeelse võimuvahetuse eest. Vastavalt ulatuslikule ja
laiendatud partnerluslepingule korraldati parlamentaarne koostöökomisjon ümber
parlamentaarseks partnerluskomisjoniks. Pärast 2020. aasta Mägi-Karabahhi sõda
võttis Euroopa Parlament  2021. aasta jaanuaris vastu resolutsiooni, milles väljendas
kahetsust selle üle, et sealset status quod muudeti sõjalise jõuga, ning rõhutas, et
püsiv lahendus tuleb alles leida, kinnitades samas, et rahu saavutamise protsessi
ja piirkonna tulevase õigusliku seisundi määramist peaksid juhtima OSCE Minski
rühma kaasesimehed ja see peaks põhinema rühma aluspõhimõtetel. 2021. aasta
mais võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles nõutakse kõigi veel
Aserbaidžaanis olevate Armeenia sõjavangide ja teiste kinnipeetavate viivitamatut ja
tingimusteta vabastamist. Parlament kordas veel, et läbirääkimised püsiva lahenduse
leidmiseks peaksid põhinema jõu kasutamisest hoidumise, territoriaalse terviklikkuse
ning rahvaste võrdsete õiguste ja enesemääramise põhimõtetel, mis on OSCE Minski
rühma aluspõhimõtete alus. Oma 2022. aasta märtsi resolutsioonis mõistis Euroopa
Parlament kindlalt hukka Aserbaidžaani jätkuva poliitika kaotada ja eitada Armeenia
kultuuripärandit Mägi-Karabahhis ja selle ümbruses. Armeenias valitseva olukorrast
tulenevalt on juhtivad parlamendiliikmed teinud konflikti kohta mitu avaldust, milles
rõhutatakse vajadust leida läbirääkimiste teel terviklik lahendus ning väljendatakse
muret küsimustes nagu piiriintsidendid, Armeenia vangid, maamiinid, vaenu õhutav
retoorika ning humanitaarabi kättesaadavuse ja kultuuripärandi kaitse probleemid.
2015. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Armeenia genotsiidi 100.
aastapäeva kohta.
B. Valimiste vaatlemine
Euroopa Parlamendi esindajad on OSCE ODIHRi valimisvaatlusmissioonide
koosseisus Armeenia valimisi jälginud mitmel korral, muu hulgas 2018. aasta
ennetähtaegsetel parlamendivalimistel. Valimiste korraldus on Armeenias märgatavalt
paranenud. 2018. aasta valimisi hinnati positiivselt – need olid hästi korraldatud
ja õigusnormide rikkumisi esines minimaalselt. Euroopa Parlamendi delegatsioon
täheldas valimistel rikkumisjuhtumite olulist vähenemist. COVID-19 pandeemia tõttu ei
olnud Euroopa Parlamendil võimalik 2021. aasta juuni valimiste jälgimisel osaleda, kuid
parlamendiliikmed võtsid teadmiseks OSCE ODIHRi üldiselt positiivse hinnangu.

ASERBAIDŽAAN

EL ja Aserbaidžaan sõlmisid 1999. aastal partnerlus- ja koostöölepingu. Läbirääkimisi
laiendatud lepingu sõlmimiseks alustati 2017. aasta veebruaris eesmärgiga käsitleda
poliitilisi, kaubandus-, energia- ja muid konkreetseid küsimusi ning lisada tugevad
sätted demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste kohta. EL on Aserbaidžaani
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oluline kaubanduspartner, kellega toimuv kaubavahetus moodustas 2021. aastal
ligikaudu 45 % Aserbaidžaani väliskaubanduse kogumahust, seda peamiselt tänu nafta
ekspordile ELi (mis moodustas 2021. aastal vastavalt ligikaudu 4,6 % ja 2,3 % ELi nafta-
ja gaasiimpordist). Aserbaidžaani maagaasi eksport ELi algas 2020. aasta detsembris
pärast lõunapoolse gaasikoridori projekti lõpuleviimist. 2022. aasta juulis teatasid EL
ja Aserbaidžaan oma kavatsusest kahekordistada lõunapoolse gaasikoridori võimsust
2027. aastaks.
Aserbaidžaan on Economist Intelligence Uniti 2021. aasta demokraatiaindeksis
167 riigi seas 146. kohal ning 2022. aasta maailma vabaduse aruandes arvatud
„mittevabade“ riikide hulka. President Ilham Alijev, kellel jookseb praegu neljas
ametiaeg, sai riigi etteotsa 2003. aastal oma isa Heidar Alijevi jälgedes. 2017. aastal
nimetas ta vastloodud esimese asepresidendi ametikohale oma abikaasa Mehriban
Alijeva. 2022. aasta aprillis avaldatud viimases ELi aastaaruandes inimõiguste ja
demokraatia kohta maailmas on märgitud, et „puudused inimõiguste ja põhivabaduste
kaitse tagamisel Aserbaidžaanis on jätkuvalt murettekitavad“, „kodanikuühiskonna
tegutsemisruum on endiselt piiratud“, „sõltumatuid ajakirjanikke ja blogipidajaid
ähvardab jätkuvalt tagakiusamine ja reisikeeld“ ning „inimõiguste kaitsjaid, ajakirjanikke
ja poliitilise opositsiooni aktiviste karistatakse jätkuvalt“. Euroopa Inimõiguste
Kohus on kirjeldanud Aserbaidžaani „murettekitavat mudelit, mille puhul õigusriigi
põhimõtet rikkudes, kättemaksusüüdistusi kasutades ja kriminaalõigust kuritarvitades
meelevaldselt vahistatakse ja peetakse kinni valitsuskriitikuid, kodanikuühiskonna
aktiviste ja inimõiguste kaitsjaid“.
Aserbaidžaani võit 2020. aasta septembrist novembrini Armeeniaga peetud
kuuenädalases Mägi-Karabahhi sõjas on veelgi tugevdanud president Alijevi
positsiooni. novembril 2020 sõlmitud relvarahuga sai Aserbaidžaan taas oma kontrolli
alla Mägi-Karabahhiga piirnevad alad, mis olid üle 26 aasta olnud Armeenia poolt
okupeeritud, mistõttu avanes sadadel tuhandetel riigisisestel põgenikel võimalus
edaspidi sinna tagasi pöörduda. Samuti võttis ta kontrolli Mägi-Karabahhi enda
üle, misi on endine autonoomne piirkond, mida tunnustatakse rahvusvaheliselt
Aserbaidžaani osana, kuid kus elavad etnilised armeenlased. 14. septembril 2022
korraldas Aserbaidžaan rünnakud Armeenia territooriumile, mis tõi kaasa ohtliku
eskaleerumise. Euroopa Liit on korduvalt rõhutanud, et konfliktile, sealhulgas Mägi-
Karabahhi staatusele, ei ole veel läbirääkimiste kaudu terviklikku ja püsivat lahendust
leitud, ning on suurendanud oma tegevust läbirääkimiste hõlbustamiseks, eelkõige
Euroopa Ülemkogu eesistuja vahenduse kaudu.
A. Euroopa Parlamendi seisukoht ja parlamentidevaheline koostöö
Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud muret inimõiguste olukorra
pärast Aserbaidžaanis. 2015. aastal kutsus Euroopa Parlament Aserbaidžaani
ametivõime üles viivitamatult lõpetama kodanikuühiskonna ja inimõiguslaste tegevuse
mahasurumise. Vangistatud aktivist Leyla Yunus vabastati 2015. aastal pärast
Euroopa Parlamendi pingelist lobitööd ning humanitaar- ja tervisealast toetust.
2017. aastal mõistis parlament hukka Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Muhtarli
röövimise ja kinnipidamise (ta vabastati 2020. aastal pärast ligi kolm aastat kestnud
vangistust) ning väljendas muret meedia olukorra pärast Aserbaidžaanis. 2019. aastal
võttis parlament vastu resolutsiooni, milles nõuti korruptsioonivastase blogi pidaja
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Mehman Hüseynovi (vabastati 2019. aastal pärast kaks aastat kestnud vangistust)
ja teiste poliitvangide viivitamatut vabastamist. 2017. aastal, pärast Aserbaidžaani
rahapesuskeemi paljastamist mõistis parlament hukka Aserbaidžaani ja muude
kolmandate riikide autokraatlike režiimide katsed mõjutada ebaseaduslike vahenditega
Euroopa otsusetegijaid.
Ametlikud parlamentidevahelised suhted taastati 2016. aastal pärast nelja-aastast
vaheaega ja 16. parlamentaarne koostöökomisjon toimus 2021. aasta detsembris.
2018. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni uue kahepoolse lepingu üle
peetavate läbirääkimiste kohta, milles rõhutati, et suhete tihendamine sõltub sellest,
kuidas Aserbaidžaan järgib ja austab demokraatia, õigusriigi ja hea valitsemistava
põhiväärtusi ja põhimõtteid ning inimõigusi ja põhivabadusi.
Pärast 2020. aasta Mägi-Karabahhi sõda võttis Euroopa Parlament  2021. aasta
jaanuaris vastu resolutsiooni, milles väljendas kahetsust selle üle, et sealset status
quod muudeti sõjalise jõuga, ning rõhutas, et püsiv lahendus tuleb alles leida,
kinnitades samas, et rahu saavutamise protsessi ja piirkonna tulevase õigusliku
seisundi määramist peaksid juhtima OSCE Minski rühma kaasesimehed ja see
peaks põhinema rühma aluspõhimõtetel. 2021. aasta mais võttis Euroopa Parlament
vastu resolutsiooni, milles nõutakse kõigi veel Aserbaidžaanis olevate Armeenia
sõjavangide ja teiste kinnipeetavate viivitamatut ja tingimusteta vabastamist. Parlament
kordas veel, et läbirääkimised püsiva lahenduse leidmiseks peaksid põhinema jõu
kasutamisest hoidumise, territoriaalse terviklikkuse ning rahvaste võrdsete õiguste
ja enesemääramise põhimõtetel, mis on OSCE Minski rühma aluspõhimõtete alus.
Euroopa Parlament mõistis oma 2022. aasta märtsi resolutsioonis teravalt hukka
Aserbaidžaani jätkuva poliitika kaotada ja eitada Armeenia kultuuripärandit Mägi-
Karabahhis ja selle ümbruses. Armeenias valitseva olukorrast tulenevalt on juhtivad
parlamendiliikmed teinud konflikti kohta mitu avaldust, milles rõhutatakse vajadust
leida läbirääkimiste teel terviklik lahendus ning väljendatakse muret küsimustes nagu
piiriintsidendid ja rünnakud, Armeenia vangid, maamiinid, vaenu õhutav retoorika ning
humanitaarabi kättesaadavuse ja kultuuripärandi kaitse probleemid.
B. Valimiste vaatlemine
Aserbaidžaani valimisi on OSCE ODIHRi valimisvaatlusmissioonide koosseisus käinud
vaatlemas ka Euroopa Parlamendi liikmed. Kuna aga ükski nende missioonide
vaadeldud valimistest ei vastanud rahvusvahelistele nõuetele, ja antud soovitused
on endiselt ellu viimata, otsustas parlament 2015. aasta parlamendivalimistele
ja 2018. aasta presidendivalimistele vaatlejaid mitte saata, ja teda ei kutsutud
ka 2020. aasta parlamendivalimisi vaatlema. ODIHRi missioon 2020. aasta
parlamendivalimistel märkis, et „piiravad õigusaktid ja poliitiline keskkond takistasid
tegelikku konkurentsi“, „kuna tegelikku poliitilist arutelu ei toimunud, puudus
hääletajatel sisuline valikuvõimalus“, „esines valijate, kandidaatide ja nende esindajate
survestamist“ ning „menetluseeskirjade olulised rikkumised häälte lugemisel ja
registreerimisel tekitasid kahtluse, kas tulemused saavutati ausal teel“.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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