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KOLME ITÄISEN KUMPPANUUDEN
NAAPURIMAATA ETELÄ-KAUKASIASSA

Vuonna 2009 aloitettu EU:n itäisen kumppanuuden politiikka kattaa kuusi
entisen Neuvostoliiton valtiota eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan,
Ukrainan ja Valko-Venäjän. Sillä on tuettu näiden maiden poliittisia, sosiaalisia
ja taloudellisia uudistuspyrkimyksiä demokratian ja hyvän hallinnon, energian
toimitusvarmuuden, ympäristönsuojelun sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
edistämiseksi. Kaikki osallistujamaat (lukuun ottamatta Valko-Venäjää, jonka
jäsenyys on keskeytetty) lähettävät valtuuskuntansa Euronestin parlamentaariseen
edustajakokoukseen.

Asiasta vastaavien ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan
työn ohella parlamentilla on suhteista Etelä-Kaukasiaan vastaava pysyvä
valtuuskunta (DSCA), joka valvoo EU:n suhteita kolmeen Etelä-Kaukasian valtioon
Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan, Armenian parlamentaarisen
kumppanuusvaliokunnan ja Azerbaidžanin parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan
puitteissa sekä seuraa Etelä-Kaukasiaa ja Georgian kriisiä käsittelevän EU:n
erityisedustajan työtä.

GEORGIA

EU–Georgia-assosiaatiosopimus, mukaan lukien pitkälle menevä ja laaja-alainen
vapaakauppa-alue, tuli voimaan heinäkuussa 2016. Georgia on tehnyt merkittävää
työtä lainsäädäntönsä mukauttamiseksi EU:n vaatimuksiin, mikä johti muun
muassa lyhytaikaista oleskelua koskevaan viisumivapauteen Schengen-alueella
maaliskuusta 2017 alkaen. EU on Georgian tärkein kauppakumppani. Vuonna 2020
sen osuus Georgian kaupan kokonaisarvosta oli noin 27 prosenttia. EU antaa
Georgialle vuosittain yli 100 miljoonaa euroa teknistä ja taloudellista tukea, jossa
keskitytään taloudelliseen kehitykseen, hyvään hallintoon, henkilöiden liikkuvuuteen ja
koulutukseen.
Osana Team Europe -pakettia, jolla pyritään auttamaan kumppanimaita selviytymään
covid-19-kriisin sosioekonomisista seurauksista, Georgialle on tarjottu 183 miljoonan
euron räätälöityä toimenpidepakettia. Sillä otetaan käyttöön olemassa olevia ja
uusia varoja konkreettisen tuen antamiseksi ihmisille ja Georgian makrotaloudellisen
vakauden lujittamiseksi.
Georgian poliittiselle ja mediakentälle on ominaista jyrkkä polarisoituminen. Lisäksi
parin viime vuoden aikana kyseenalaiset kehityssuuntaukset ovat herättäneet huolta
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demokratian taantumisesta ja kansalaisvapauksien heikentämisestä. Näitä ovat
etenkin korkean tason korruption laajalle levinnyt rankaisemattomuus, poliisiväkivalta,
oikeuslaitoksen jatkuva riippumattomuuden ja avoimuuden puute (josta osoituksena
korkeimman oikeuden tuomareiden epäasianmukainen valintaprosessi vuoden 2021
aikana Venetsian komission kritiikistä huolimatta sekä yleisistä tuomioistuimista
annetun lain hätäinen uudistaminen joulukuussa 2021), tiedotusvälineiden vapauden
rajoitukset (joista osoituksena oppositiohenkisen Mtavari-kanavan perustajan Nika
Gvaramian tuomitseminen 3,5 vuoden vankeuteen toukokuussa 2022 hatarien
syytteiden perusteella) ja hlbtqi+-yhteisön jatkuva leimaaminen ja syrjintä. Viimeksi
mainitusta nähtiin surullisena esimerkkinä 5. heinäkuuta 2021 Marssi ihmisarvon
puolesta -kulkuetta vastaan tehdyt väkivaltaiset hyökkäykset, jotka pakottivat
aktivistit perumaan kulkueen. Lisäksi vuoden 2018 presidentinvaalien, vuoden 2020
parlamenttivaalien ja vuoden 2021 kunnallisvaalien aikana havaittiin useita
väärinkäytöksiä.
Heinäkuussa 2021 vallassa olevan Georgialainen unelma -puolueen johtajat
vetäytyivät yksipuolisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin
välittämästä poliittisesta sopimuksesta (19. huhtikuuta tehty sopimus). Asiakirjassa
puututtiin kattavasti oikeuden politisoitumisen ongelmaan, käsiteltiin vaalijärjestelmän
parantamista ja oikeuslaitoksen uudistamista. Euroopan parlamentin jäsenet katsovat
edelleen, että 19. huhtikuuta tehty sopimus tukee Georgian demokraattista kehitystä.
Ukrainan esitettyä kiireellisen vetoomuksen liittyä Euroopan unioniin taistellessaan
maahan hyökännyttä Venäjää vastaan Georgia (yhdessä Moldovan kanssa) jätti
3. maaliskuuta 2022 oman ehdokasmaan asemaa koskevan hakemuksensa
nopeutetussa menettelyssä. Komission lausuntojen mukaisesti ja ottaen huomioon
viime vuosina havaitun huolestuttavan demokraattisen taantumisen Eurooppa-
neuvosto päätti 23. kesäkuuta tunnustaa ainoastaan Georgian ”Eurooppa-
perspektiivin”, kun taas Ukrainalle ja Moldovalle myönnettiin ehdokasmaan asema.
Georgian parlamentti on perustanut alakohtaisia työryhmiä käsittelemään komission
määrittelemiä 12:ta keskeistä painopistettä ja käynnistänyt näin prosessin näiden
kysymysten käsittelemiseksi. Brysselissä 6. syyskuuta pidetyssä EU-Georgia-
assosiaationeuvoston seitsemännessä kokouksessa EU ilmaisi kuitenkin vakavan
huolensa siitä, että Georgiassa ei ole saavutettu merkittävää edistystä ja että
maassa on tapahtunut edelleen kielteistä kehitystä demokraattisten normien ja
oikeusvaltioperiaatteen osalta.
Tilanteessa, jossa Venäjä miehittää Abhasiaa ja Tshinvalin aluetta / Etelä-Ossetiaa,
georgialaiset ovat panneet toivonsa lähentymiseen EU:hun ja Natoon. EU on
toistuvasti korostanut horjumatonta tukeaan Georgian itsenäisyydelle, suvereniteetille
ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä,
kuten Euroopan parlamentti korosti Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta
Venäjän hyökkäyksen jälkeen 14. kesäkuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa.
EU tukee konfliktin ratkaisemiseksi toimia, joita on toteutettu Etelä-Kaukasian ja
Georgian kriisiä käsittelevän EU:n erityisedustajan toiminnan, EU:n tarkkailuoperaation
sekä vakautta ja rauhaa edistävän EU:n välineen avulla ja joilla täydennetään Geneven
kansainvälisiä neuvotteluja. EU:n ja Georgian vuotuinen strateginen vuoropuhelu on
osoitus luottamuksesta osapuolten välisissä suhteissa. Georgia on myös antanut

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/07/joint-press-statement-following-the-7th-association-council-meeting-between-the-eu-and-georgia/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/09/07/joint-press-statement-following-the-7th-association-council-meeting-between-the-eu-and-georgia/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0266_FI.html


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

merkittävän panoksen useisiin EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
operaatioihin vuonna 2014 voimaan tulleen Georgian osallistumista koskevan
puitesopimuksen perusteella.
A. Euroopan parlamentin kanta ja parlamenttien välinen yhteistyö
Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous pyysi 9. kesäkuuta 2022 Eurooppa-
neuvostoa myöntämään EU:n ehdokasmaan aseman Ukrainalle ja Moldovalle ja
”pyrkimään saman aseman myöntämiseen Georgialle”. Komission 17. kesäkuuta
antamien kolmen lausunnon perusteella Eurooppa-neuvosto tunnusti 23. kesäkuuta
Georgian ”Eurooppa-perspektiivin” ja myönsi Ukrainalle ja Moldovalle ehdokasmaan
aseman.
Lisäksi Euroopan parlamentti hyväksyi 9. kesäkuuta 2022 päätöslauselman
tiedotusvälineiden vapauden ja toimittajien turvallisuuden loukkauksista Georgiassa.
Tässä asiakirjassa jäsenet tuomitsivat Georgialainen unelma -puolueen ja sen
perustajan, oligarkki Bidzina Ivanišvilin harjoittaman sääntelyvallankaappauksen ja
pahoittelivat tiedotusvälineiden tilanteen merkittävää heikkenemistä maassa.
EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan 11. kokous järjestettiin
syyskuussa 2022. Jäsenet korostivat yhdenmukaistamisessa tapahtunutta edistymistä
ja meneillään olevia uudistuksia ja kehottivat samalla toteuttamaan lisätoimia
muun muassa oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja
tehokkuuden, työlainsäädännön ja syrjimättömyyden alalla. He kehottivat georgialaisia
kumppaneitaan tekemään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa
komission määrittelemien 12 tärkeimmän painopisteen käsittelemiseksi. He panivat
myös merkille miehitettyjen alueiden entisestään heikentyneen ihmisoikeustilanteen.
EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta marraskuussa 2018
ja syyskuussa 2020 antamissaan päätöslauselmissa parlamentti pani tyytyväisenä
merkille kestävät uudistukset sekä edistyksen assosiaatiosopimuksen ja
pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanossa. Toista
päätöslauselmaa laaditaan parhaillaan, ja ulkoasiainvaliokunnan olisi käsiteltävä sitä
syksyllä 2022. Georgia on lisäksi ensisijainen maa parlamentin demokratiatukitoimissa,
joihin kuuluu valmiuksien kehittäminen, välitystoiminta ja vuoropuhelu, suhteet
kansalaisyhteiskuntaan ja vaaleihin liittyvät asiat.
B. Vaalitarkkailu
Georgia on ottanut vastaan parlamentti- ja presidentinvaaleja sekä paikallisvaaleja
tarkkailleita Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston
(ODIHR) valtuuskuntia vuodesta 1995 lähtien. Etyjin alueella vallitsevan
käytännön mukaisesti Euroopan parlamentin tarkkailijat on otettu mukaan Etyjin/
ODIHR:n valtuuskuntiin. Vuonna 2016 pidettyjen parlamenttivaalien arvioitiin
olleen yleisesti ottaen demokraattiset ja oikeudenmukaiset huolimatta eräistä
menettelyihin liittyvistä säännönvastaisuuksista ja pelottelua koskevista väitteistä.
Georgialainen unelma -koalitio voitti vaalit ja sai perustuslain muuttamiseen
vaadittavan enemmistön (75 prosenttia paikoista). Etyj ja EU arvostelivat
vuoden 2018 presidentinvaaleja hallinnollisten resurssien väärinkäytöstä, yksityisten
tiedotusvälineiden vakavasta kahtiajakautumisesta sekä kielteisestä kampanjoinnista.
Niiden antama kokonaisarvio oli kuitenkin myönteinen. Covid-19-kriisin ja
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siihen liittyvien kansanterveydellisten ja matkustusrajoitusten vuoksi Euroopan
parlamentti ei lähettänyt lyhytaikaisia tarkkailijoita seuraamaan vuoden 2020
parlamenttivaaleja. Etyj/ODIHR lähetti rajoitetun vaalitarkkailuvaltuuskunnan, johon
kuului ydinryhmä asiantuntijoita ja pitkäaikaisia tarkkailijoita. Vaalipäivänä ODIHR
teki yhteistyötä Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen, Euroopan neuvoston
parlamentaarisen yleiskokouksen ja Naton parlamentaarisen yleiskokouksen
lähettämien lyhytaikaisten tarkkailijoiden sekä EU:n Georgian-edustuston aloitteesta
lähetetyn EU:n diplomaattisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan kanssa. Vaaleissa saatiin
jälleen nähdä hallitsevan Georgialainen unelma -koalition selvä voitto. Kansainväliset
tarkkailijat pitivät vaaleja kilpailuun perustuvina ja katsoivat, että yleisesti ottaen
vapauksia kunnioitettiin. Tämä on varmasti myönteistä kehitystä maalle huolimatta
eräistä yksittäisistä välikohtauksista ja äänestäjiin kohdistetusta painostuksesta sekä
hallitsevan puolueen ja valtion välisen rajan hämärtymisestä koko vaalikampanjan
ajan ja vaalipäivänä. Georgiassa pidettiin kunnallisvaalit lokakuussa 2021,
ja Euroopan parlamentti osallistui Etyjin/ODIHR:n johtamaan kansainväliseen
vaalitarkkailuvaltuuskuntaan.

ARMENIA

Armenian suhteet EU:hun perustuvat kokonaisvaltaiseen ja tehostettuun
kumppanuussopimukseen, joka allekirjoitettiin marraskuussa 2017 ja tuli
kokonaisuudessaan voimaan 1. maaliskuuta 2021. Kumppanuussopimus, joka korvasi
aiemman, vuonna 1999 tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, syventää
kahdenvälisiä suhteita useilla aloilla ja varmistaa samalla yhteensopivuuden Armenian
Euraasian talousunionin jäsenyyden kanssa. Tammikuuhun 2022 asti Armeniaan
sovellettiin EU:n GSP+-järjestelmää, joka tarjoaa etuuskohteluun perustuvan pääsyn
EU:n markkinoille. EU27, jonka osuus Armenian kokonaiskaupasta oli noin
19 prosenttia vuonna 2021, on maan toiseksi suurin kauppakumppani Venäjän jälkeen.
EU tukee Armeniaa pääasiassa Globaali Eurooppa -välineestä, josta osoitettiin noin
180 miljoonaa euroa kaudella 2021–2024. Tämän rahoituksen yleisenä painopisteenä
on Armenian konfliktin jälkeinen ja pandemian jälkeinen sosioekonominen elpyminen,
jossa keskitytään erityisesti selviytymiskyvyn kehittämiseen, sekä jatkuva tuki maan
uudistuksille demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi. Rahoitus muodostaa myös
perustan EU:n Armeniaa koskevalle talous- ja investointisuunnitelmalle, johon sisältyy
yli 1,6 miljardin euron arvoinen avustus- laina- ja lainatakauspaketti.
Armenian poliittinen tilanne muuttui perinpohjaisesti toukokuussa 2018, jolloin
Armenian republikaanisen puolueen vastaisten rauhanomaisten katumielenosoitusten
seurauksena oppositiojohtaja Nikol Pašinjan nousi valtaan (samettivallankumous).
Muutoksen vahvisti Pašinjanin murskavoitto joulukuussa 2018 pidetyissä
ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, ja hallitus käynnisti kunnianhimoisen
uudistusohjelman, joka koskee muun muassa oikeusvaltiota, avoimuutta ja korruption
torjuntaa. Kesäkuussa 2021 pidetyissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa
tämä suuntaus vahvistettiin uudelleen, ja hallitseva kansalaissopimuspuolue sai
54 prosenttia äänistä huolimatta sisäpoliittisesta vastustuksesta ja merkittävistä
humanitaarisista haasteista, jotka johtuivat maan tappiosta Vuoristo-Karabahin
toisessa sodassa vuonna 2020.
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Azerbaidžanin käynnistämä kuuden viikon sota oli suurin väkivaltaisuuksien
puhkeaminen pitkittyneessä konfliktissa sitten vuoden 1994 tulitauon. Sota päättyi
Venäjän välittämään tulitaukoon 9. marraskuuta 2020 ja sen seurauksena
armenialaiset menettivät määräysvallan osassa Vuoristo-Karabahia ja Azerbaidžanille
kuuluvilla lähialueilla, joita he olivat miehittäneet 26 vuoden ajan. Konfliktiin ja Vuoristo-
Karabahin alueen, joka on entinen autonominen alue Azerbaidžanin sisällä mutta
jonka asukkaat ovat etnisiä armenialaisia, asemaan ei ole vielä löydetty kestävää
ratkaisua neuvotteluteitse. Jännitteet saavuttivat uuden huippunsa sen jälkeen, kun
Azerbaidžan oli hyökännyt Armenian tasavallan alueella (ei siis Vuoristo-Karabahin)
sijaitseviin kohteisiin 13. ja 14. syyskuuta 2022. EU pyrkii edelleen auttamaan osapuolia
pääsemään neuvotteluratkaisuun erityisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan
välityksellä.
A. Euroopan parlamentin kanta ja parlamenttien välinen yhteistyö
Parlamentti antoi hyväksyntänsä kokonaisvaltaiselle ja tehostetulle
kumppanuussopimukselle heinäkuussa 2018 ja hyväksyi asiaan liittyvän
päätöslauselman, jossa se myös onnitteli Armenian kansaa rauhanomaisesta
vallansiirrosta. Kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen
mukaisesti parlamentaarinen yhteistyövaliokunta on muutettu parlamentaariseksi
kumppanuusvaliokunnaksi. Vuoristo-Karabahin vuoden 2020 sodan jälkeen
parlamentti antoi tammikuussa 2021 päätöslauselman, jossa se piti valitettavana,
”että vallitsevaan tilaan tehtiin muutoksia sotilaallisella voimankäytöllä rauhanomaisten
neuvottelujen sijasta”, ja korosti, että ”asiassa on vielä löydettävä kestävä
ratkaisu”, ja totesi samalla, että Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien olisi
johdettava prosessia rauhan saavuttamiseksi ja alueen tulevan oikeudellisen aseman
määrittämiseksi ja sen olisi perustuttava ryhmän perusperiaatteisiin. Parlamentti
hyväksyi toukokuussa 2021 päätöslauselman, jossa se vaati vapauttamaan
välittömästi ja ehdoitta kaikki armenialaiset sotavangit ja muut Azerbaidžanin
yhä vangittuna pitämät henkilöt. Se toisti myös, että kestävää ratkaisua
koskevien neuvottelujen olisi perustuttava voimankäytöstä pidättäytymistä, alueellista
koskemattomuutta sekä kansojen yhtäläisiä oikeuksia ja itsemääräämisoikeutta
koskeviin periaatteisiin, joihin Etyjin Minskin ryhmän perusperiaatteet pohjautuvat.
Maaliskuussa 2022 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti tuomitsi jyrkästi
Azerbaidžanin jatkuvan politiikan Armenian kulttuuriperinnön tuhoamiseksi ja
kieltämiseksi Vuoristo-Karabahissa ja sen ympäristössä. Johtavat parlamentin
jäsenet ovat julkaisseet Armenian tilanteen johdosta useita konfliktia koskevia
julkilausumia, korostaneet tarvetta kattavaan neuvotteluratkaisuun ja tuoneet
esiin huolenaiheita, jotka koskevat esimerkiksi rajavälikohtauksia ja hyökkäyksiä,
armenialaisvankeja, maamiinoja, provosoivaa retoriikkaa, humanitaarisen avun
perillepääsyä ja kulttuuriperinnön suojelua. Parlamentti antoi vuonna 2015
päätöslauselman armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivästä.
B. Vaalitarkkailu
Armenia on ottanut vastaan Euroopan parlamentin vaalitarkkailijoita osana Etyjin/
ODIHR:n valtuuskuntaa useita kertoja, myös maassa järjestettyjen ennenaikaisten
parlamenttivaalien yhteydessä vuonna 2018. Armenian vaalijärjestelyt ovat
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parantuneet merkittävästi. Vuoden 2018 vaaleista esitettiin myönteiset arviot hyvin
järjestettyinä vaaleina, joissa säännönvastaisuuksia oli hyvin vähän, ja parlamentin
valtuuskunta totesi, että väärinkäytökset vaaleissa olivat vähentyneet merkittävästi.
Covid-19-pandemian vuoksi Euroopan parlamentti ei pystynyt tarkkailemaan
kesäkuussa 2021 järjestettyjä vaaleja, mutta parlamentin jäsenet panivat merkille
Etyjin/ODIHR:n yleisesti myönteisen arvion.

AZERBAIDŽAN

EU:lla ja Azerbaidžanilla on ollut kumppanuus- ja yhteistyösopimus vuodesta 1999.
Neuvottelut vahvistetusta sopimuksesta käynnistettiin helmikuussa 2017.
Neuvottelujen tarkoituksena on käsitellä poliittisia, kauppaa, energiaa ja muita
erityiskysymyksiä, ja niihin sisältyy demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia
koskevia tiukkoja määräyksiä. EU on Azerbaidžanin merkittävä kauppakumppani. EU:n
osuus Azerbaidžanin kokonaiskaupasta vuonna 2021 oli noin 45 prosenttia, ja se
muodostui pääasiassa öljyn ja kaasun viennistä EU:hun (noin 4,6 prosenttia EU:n
öljyn ja 2,3 prosenttia kaasun tuonnista). Azerbaidžanin maakaasun vienti EU:hun
alkoi joulukuussa 2020 sen jälkeen, kun eteläistä kaasukäytävää koskeva hanke
oli saatu päätökseen. Heinäkuussa 2022 EU ja Azerbaidžan ilmoittivat aikovansa
kaksinkertaistaa eteläisen kaasukäytävän kapasiteetin vuoteen 2027 mennessä.
Azerbaidžan oli Economist Intelligence Unitin vuoden 2021 demokratiaindeksissä
167 maan joukosta sijalla 141, ja vuotta 2022 koskevan Freedom in the World
-raportin luokituksen mukaan se ei ole vapaa maa (”not free”). Tällä hetkellä
neljännellä kaudellaan presidenttinä toimivasta Ilhan Alijevistä tuli isänsä Heydar
Alijevin seuraaja vuonna 2003. Vuonna 2017 hän nimitti vaimonsa Mehriban
Alijevan vastaperustettuun ensimmäisen varapresidentin virkaan. Huhtikuussa 2022
julkaistun EU:n viimeisimmän ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa
tekemän vuosikertomuksen mukaan puutteet ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojelemisessa Azerbaidžanissa ovat edelleen huolestuttavia, kansalaisyhteiskunnan
toimintamahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, riippumattomiin toimittajiin ja
bloggaajiin kohdistuu edelleen vainoa ja matkustuskieltoja ja ihmisoikeuksien
puolustajia, toimittajia ja poliittisen opposition aktivisteja vastaan nostetaan edelleen
syytteitä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kuvaillut ”huolta aiheuttavaa tapaa
pidättää ja vangita mielivaltaisesti hallituksen arvostelijoita, kansalaisyhteiskunnan
aktivisteja ja ihmisoikeuksien puolustajia ja käyttää syytteeseenpanoa kostona ja
käyttää väärin rikosoikeutta oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti”.
Azerbaidžanin voitto Vuoristo-Karabahista Armenian kanssa syyskuusta
marraskuuhun 2020 käydyssä kuuden viikon sodassa on vahvistanut edelleen
presidentti Alijevin asemaa. Azerbaidžan sai 9. marraskuuta 2020 solmitun tulitauon
seurauksena takaisin valvontaansa Vuoristo-Karabahin lähialueet, joita Armenian
joukot olivat miehittäneet yli 26 vuoden ajan, mikä avasi mahdollisuuden satojen
tuhansien maan sisäisten pakolaisten paluulle tulevaisuudessa. Se otti myös
hallintaansa osan Vuoristo-Karabahista, joka on entinen autonominen alue ja
joka on kansainvälisesti tunnustettu osaksi Azerbaidžania mutta jonka asukkaat
ovat etnisiä armenialaisia. Azerbaidžan käynnisti 13. ja 14. syyskuuta 2022
hyökkäykset Armenian varsinaisella alueella sodan eskaloiduttua vaarallisesti.
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EU on toistuvasti korostanut, että konfliktiin ei ole vielä saatu neuvoteltua,
kattavaa ja kestävää ratkaisua, ei myöskään Vuoristo-Karabahin asemaan, ja se
on tehostanut kanssakäymistään neuvottelujen edistämiseksi erityisesti Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan välityksellä.
A. Euroopan parlamentin kanta ja parlamenttien välinen yhteistyö
Parlamentti on toistuvasti ilmaissut huolensa Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta.
Vuonna 2015 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti kehotti Azerbaidžanin
viranomaisia tekemään välittömästi lopun kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeustyön
tukahduttamisesta. Vangittu aktivisti Leyla Yunus vapautettiin vuonna 2015 parlamentin
voimakkaan kampanjoinnin sekä humanitaarisiin ja terveydellisiin näkökohtiin liittyvän
tuen ansiosta. Vuonna 2017 parlamentti tuomitsi azerbaidžanilaisen toimittajan
Afgan Mukhtarlin sieppaamisen ja pidättämisen (hänet vapautettiin vuonna 2020
lähes kolmen vuoden vankeuden jälkeen) ja ilmaisi huolensa Azerbaidžanin
tiedotusvälineiden tilanteesta. Vuonna 2019 parlamentti antoi päätöslauselman, jossa
se kehotti vapauttamaan välittömästi korruptiota vastustavan bloggaajan Mehman
Huseynovin (hänet vapautettiin samana vuonna kahden vuoden vankeuden jälkeen)
ja muut poliittiset vangit. Azerbaidžanin rahanpesua (”Azerbaijani Laundromat”)
koskevien paljastusten johdosta se tuomitsi jyrkästi vuonna 2017 Azerbaidžanin
ja muiden kolmansien maiden itsevaltaisten hallintojen pyrkimykset vaikuttaa EU:n
päättäjiin laittomin keinoin.
Virallisia parlamenttien välisiä suhteita jatkettiin vuonna 2016 neljän vuoden tauon
jälkeen, ja 16. parlamentaarinen yhteistyövaliokunta kokoontui joulukuussa 2021.
Parlamentti antoi vuonna 2018 uutta kahdenvälistä sopimusta koskevista
neuvotteluista päätöslauselman, jossa korostettiin, että suhteiden syventämisen
ehtona on se, että Azerbaidžan vaalii ja kunnioittaa keskeisiä arvoja ja periaatteita, joita
ovat demokratia, oikeusvaltio, hyvä hallinto sekä ihmisoikeudet ja perusvapaudet.
Vuoristo-Karabahin vuoden 2020 sodan jälkeen parlamentti antoi tammikuussa 2021
päätöslauselman, jossa se piti valitettavana, ”että vallitsevaan tilaan tehtiin muutoksia
sotilaallisella voimankäytöllä rauhanomaisten neuvottelujen sijasta”, ja korosti, että
”asiassa on vielä löydettävä kestävä ratkaisu”, ja totesi samalla, että Etyjin Minskin
ryhmän yhteispuheenjohtajien olisi johdettava prosessia rauhan saavuttamiseksi ja
alueen tulevan oikeudellisen aseman määrittämiseksi ja sen olisi perustuttava ryhmän
perusperiaatteisiin. Parlamentti hyväksyi toukokuussa 2021 päätöslauselman, jossa
se vaati vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki armenialaiset sotavangit ja muut
Azerbaidžanin yhä vangittuna pitämät henkilöt. Se toisti myös, että kestävää ratkaisua
koskevien neuvottelujen olisi perustuttava voimankäytöstä pidättäytymistä, alueellista
koskemattomuutta sekä kansojen yhtäläisiä oikeuksia ja itsemääräämisoikeutta
koskeviin periaatteisiin, joihin Etyjin Minskin ryhmän perusperiaatteet pohjautuvat.
Maaliskuussa 2022 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti tuomitsi jyrkästi
Azerbaidžanin jatkuvan politiikan Armenian kulttuuriperinnön tuhoamiseksi ja
kieltämiseksi Vuoristo-Karabahissa ja sen ympäristössä. Johtavat parlamentin
jäsenet ovat julkaisseet Azerbaidžanin tilanteen johdosta useita konfliktia koskevia
julkilausumia, korostaneet tarvetta kattavaan neuvotteluratkaisuun ja tuoneet
esiin huolenaiheita, jotka koskevat esimerkiksi rajavälikohtauksia ja hyökkäyksiä,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/19/nagorno-karabakh-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0316+0+DOC+XML+V0//EN&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0267+0+DOC+XML+V0//EN&language=FI
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0033+0+DOC+XML+V0//FI&language=FI
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0346_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsca/activities/inter-parliamentary?tabCode=azerbaijan
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0294_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0251_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0080_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/fi/dsca/documents/communiques


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

armenialaisvankeja, maamiinoja, provosoivaa retoriikkaa, humanitaarisen avun
perillepääsyä ja kulttuuriperinnön suojelua.
B. Vaalitarkkailu
Azerbaidžan on ottanut vastaan Euroopan parlamentin vaalitarkkailijoita osana
Etyjin/ODIHR:n valtuuskuntaa. Koska kansainvälisten vaatimusten on katsottu
jääneen täyttymättä kaikissa maassa järjestetyissä vaaleissa, joissa tarkkailijoita
on ollut, eikä suosituksia ole edelleenkään pantu täytäntöön, parlamentti päätti
olla lähettämättä tarkkailijoita vuoden 2015 parlamenttivaaleihin ja vuoden 2018
presidentinvaaleihin, eikä sitä kutsuttu tarkkailemaan vuoden 2020 parlamenttivaaleja.
Vuoden 2020 parlamenttivaaleja tarkkaillut ODIHR:n valtuuskunta totesi, että rajoittava
lainsäädäntö ja poliittinen ilmapiiri estivät todellisen kilpailun, että äänestäjille ei
tarjottu mielekkäitä vaihtoehtoja todellisen poliittisen keskustelun puuttumisen vuoksi,
että äänestäjiin, ehdokkaisiin ja heidän edustajiinsa kohdistui painostusta ja että
ääntenlaskennan aikana tapahtuneet merkittävät menettelyihin liittyvät rikkomukset ja
tulosten kirjaaminen herättivät huolta siitä, oliko tulokset vahvistettu rehellisesti.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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