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HÁROM KELETI PARTNER A DÉL-KAUKÁZUSBAN

Az EU 2009-ben elfogadott keleti partnerségi politikája hat posztszovjet államra
terjed ki: Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna.
A partnerség célja, hogy támogatást nyújtson ezen országok politikai, szociális
és gazdasági reformtörekvéseihez a demokratizálódás és a jó kormányzás, az
energiabiztonság, a környezetvédelem, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés
előmozdítása érdekében. Az összes résztvevő ország delegációt küldött az Euronest
Parlamenti Közgyűlésbe (Belarusz kivételével, amelynek tagságát felfüggesztették).

A külügyekkel és a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó illetékes bizottságok
munkája mellett az Európai Parlament felállított egy dél-kaukázusi kapcsolatokkal
foglalkozó küldöttséget (DSCA), amely ellenőrzi az EU-nak a három dél-kaukázusi
állammal folytatott kapcsolatait az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottság, az EU–
Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottság és az EU–Azerbajdzsán Parlamenti
Együttműködési Bizottság keretében, továbbá figyelemmel kíséri az EU Dél-
Kaukázussal és a grúziai válsággal foglalkozó különleges képviselőjének munkáját.

GRÚZIA

Az EU–Grúzia társulási megállapodás, beleértve a mélyreható és átfogó
szabadkereskedelmi térséget, 2016. júliusban lépett hatályba. Grúzia jelentős
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy jogszabályait az uniós normákhoz
igazítsa, ami többek között vízummentességhez vezetett 2017 márciusától kezdődően
a schengeni övezetben való rövid távú tartózkodások esetében. Az EU Grúzia
legfontosabb kereskedelmi partnere, teljes kereskedelmének mintegy 27%-át teszi ki
(2020). Az EU évente több mint 100 millió EUR technikai és pénzügyi támogatást nyújt
Grúziának a gazdaságfejlesztésre, a jó kormányzásra, az emberek mozgására és az
oktatásra összpontosítva.
A Team Europe arra irányuló erőfeszítéseinek részeként, hogy segítsen
a partnerországoknak megbirkózni a Covid19-válság társadalmi-gazdasági
következményeivel, egy 183-millió EUR összegű, testre szabott válaszcsomagot
ajánlottak fel Grúziának, amely a meglévő és az új források kombinációját mozgósítja
annak érdekében, hogy konkrét támogatást nyújtson az embereknek és megerősítse
Grúzia makroszintű pénzügyi stabilitását.
Grúzia politikai és médiakörnyezetét éles polarizáció jellemzi. Ráadásul az elmúlt
néhány évben több megkérdőjelezhető, demokratikus visszaesést és a polgári
szabadságjogok aláásását eredményező fejlemény is aggodalomra adott okot. Ezek
közé tartoznak különösen: a magas szintű korrupció általános büntetlensége, a rendőri
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erőszak esetei, az igazságszolgáltatás függetlenségének és átláthatóságának tartós
hiánya (amint azt a Velencei Bizottság kritikája ellenére a Legfelsőbb Bíróság bírái
kiválasztásának 2021. évi hibás folyamata, valamint a közös bíróságokról szóló
törvény reformjának 2021. decemberi elhamarkodott elfogadása is mutatja), a média
szabadságának korlátozásai (erre példa a 2022 májusában gyenge vádak alapján
3,5 év börtönbüntetésre ítélt Nika Gvaramia, az ellenzéki Mtavari csatorna alapítója),
az LMBTIQ+-közösség folyamatos megbélyegzése és hátrányos megkülönböztetése.
Ez utóbbinak tragikus példája a 2021. július 5-i „Méltóság Menete” ellen elkövetett
erőszakos támadássorozat, amelynek következtében a szervezők kénytelen voltak
törölni az eseményt. Emellett a 2018-as elnökválasztás, a 2020-as parlamenti
választások és a 2021-es önkormányzati választások során számos visszaélést
figyeltek meg.
2021 júliusában a kormányzó Grúz Álom párt vezetői egyoldalúan kiléptek a
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke által közvetített politikai megállapodásból
(az április 9-i megállapodás). A dokumentum átfogóan foglalkozott az átpolitizált
igazságszolgáltatással, a választási keret javításával és az igazságügyi reformmal. Az
Európai Parlament képviselői továbbra is úgy vélik, hogy az április 19-i megállapodás
Grúzia demokratikus fejlődésének alapját képezi.
Ukrajna arra irányuló sürgős kérését követően, hogy az orosz megszállás elleni
fellépése keretében csatlakozhasson az Európai Unióhoz, Grúzia (a Moldovai
Köztársasággal együtt) 2022. március 3-án gyorsított eljárás keretében benyújtotta
saját tagjelölti státusz iránti kérelmét. Az Európai Bizottság által kiadott véleményekkel
összhangban és figyelembe véve a demokrácia elmúlt években tapasztalt aggasztó
visszaesését, az Európai Tanács június 23-án úgy határozott, hogy Grúzia esetében
csak annak „európai perspektíváját” ismeri el, míg Ukrajna és a Moldovai Köztársaság
tagjelölti státuszt kapott.
A grúz parlament tematikus munkacsoportokat hozott létre az Európai Bizottság által
meghatározott 12 fő prioritás kezelésére, és ezzel elindította e kérdések kezelésének
folyamatát. Az EU–Grúzia Társulási Tanács szeptember 6-án Brüsszelben tartott
hetedik ülésén azonban az EU súlyos aggodalmának adott hangot amiatt,
hogy Grúziában nem történt jelentős előrelépés és további negatív fejlemények
tapasztalhatók a demokratikus normák és a jogállamiság tekintetében.
Abházia és Dél-Oszétia Oroszország által történő elfoglalásával szembesülve a grúzok
az EU-hoz és a NATO-hoz való közeledésbe vetették reményeiket. Az EU ismételten
hangsúlyozta, hogy szilárdan támogatja Grúzia függetlenségét, szuverenitását és
területi integritását az ország nemzetközileg elismert határain belül, amint azt a „Grúzia
megszállt területei az orosz invázió után 10 évvel” című, 2018. június 14-i európai
parlamenti állásfoglalás is hangsúlyozza. Az EU támogatja a dél-kaukázusi és a grúziai
válság ügyével megbízott különleges képviselője, a megfigyelő missziója és a stabilitás
és a béke elősegítését szolgáló eszköze révén a konfliktus rendezése érdekében
tett erőfeszítéseket, amelyek kiegészítik a genfi nemzetközi tárgyalásokat. Az EU és
Grúzia közötti éves stratégiai biztonsági párbeszéd a két fél közötti kapcsolatok iránti
bizalom jele. Grúzia jelentős mértékben hozzájárult több, az EU közös biztonság-
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és védelempolitikájának keretébe tartozó művelethez is a Grúzia részvételéről szóló,
2014-ben hatályba lépett keretmegállapodás alapján.
A. Az Európai Parlament álláspontja és parlamentközi együttműködés
2022. június 9-én az Európai Parlament Elnökök Értekezlete felkérte az Európai
Tanácsot, hogy adjon uniós tagjelölti státuszt Ukrajnának és a Moldovai
Köztársaságnak, és törekedjen arra, „hogy ugyanezt a státuszt Grúzia számára is
megadhassák”. Az Európai Bizottság által június 17-én közzétett három vélemény
alapján az Európai Tanács június 23-án Grúzia esetében csak annak „európai
perspektíváját” ismerte el, míg Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszt kapott.
Emellett az Európai Parlament 2022. június 9-én állásfoglalást fogadott el „A média
szabadságának megsértése és az újságírók biztonsága Georgiában” címmel. Ebben
a dokumentumban a képviselők elítélték a Grúz Álom párt és annak alapítója, Bidzina
Ivanishvili oligarcha általi állami hatalomátvételt, és sajnálatukat fejezték ki a média
helyzetének az országban tapasztalt jelentős romlása miatt.
Az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottság tizenegyedik ülésére
2022 szeptemberében került sor. A képviselők kiemelték a harmonizáció és a
folyamatban lévő reformok terén elért haladást, ugyanakkor további erőfeszítéseket
sürgettek olyan területeken, mint a jogállamiság, az igazságszolgáltatás függetlensége
és hatékonysága, a munkajog és a megkülönböztetésmentesség. Felszólították
grúz kollégáikat, hogy az Európai Bizottság által meghatározott 12 kulcsfontosságú
prioritás megvalósítása érdekében működjenek együtt a civil társadalom szereplőivel.
Tudomásul vették továbbá, hogy a megszállt régiókban tovább romlott az emberi jogok
helyzete.
A Grúziával kötött társulási megállapodás végrehajtásáról szóló, 2018. novemberben
és 2020. szeptemberben elfogadott állásfoglalásaiban a Parlament üdvözölte a
megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség végrehajtása
terén megvalósított tartós reformokat és az elért haladást. Egy másik állásfoglalás
tervezete is készül, amelyet a Külügyi Bizottság várhatóan 2022 őszén tárgyal meg.
Grúzia kiemelt ország a Parlament demokráciatámogatási tevékenységei tekintetében,
amelyek magukban foglalják a kapacitásépítést, a közvetítést és a párbeszédet, a civil
társadalommal fenntartott kapcsolatokat és a választásokkal kapcsolatos ügyeket.
B. Választásmegfigyelés
Grúzia 1995 óta fogadja az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok
Hivatalának (ODIHR) a parlamenti, elnöki és helyhatósági választások nyomon
követésére indított küldöttségeit. Az EBESZ területén szokásos módon az Európai
Parlament megfigyelői beépültek az EBESZ ODIHR misszióiba. A 2016. évi
parlamenti választásokat általában demokratikusnak és tisztességesnek értékelték,
bár előfordultak eljárási szabálytalanságok, és a megfélemlítés vádja is felmerült. A
Grúz Álom koalíció nyert és megszerezte az alkotmány módosítását lehetővé tevő
„alkotmányos többséget” (a képviselői helyek 75%-a). A 2018. évi elnökválasztást
kritikával illette az EBESZ és az EU az adminisztratív erőforrásokkal való visszaélés,
a magánmédia súlyos polarizációja és a negatív kampányok miatt, azonban az
átfogó értékelés pozitív volt. A Covid19-válság és a kapcsolódó közegészségügyi és
utazási korlátozások miatt az Európai Parlament nem küldött rövid távú megfigyelőket
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a 2020-as parlamenti választások megfigyelésére. Az EBESZ ODIHR korlátozott
számú, szakértőkből és hosszú távú megfigyelőkből álló választási megfigyelő
missziót küldött. A választások napján az ODIHR egyesítette erőfeszítéseit az
EBESZ Parlamenti Közgyűlése, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése és a
NATO Parlamenti Közgyűlése által küldött rövid távú megfigyelőkkel, valamint az EU
grúziai küldöttségének kezdeményezésére kiküldött Európai Diplomáciai Figyelővel.
A választások ismét a kormányzó Grúz Álom koalíció elsöprő győzelmével zárultak.
A nemzetközi megfigyelők úgy találták, hogy a választások versenyen alapultak,
és úgy vélték, hogy a szabadságokat összességében tiszteletben tartották. Ez
minden bizonnyal pozitív fejlemény az ország számára, annak ellenére, hogy vannak
elszigetelt esetek és nyomás nehezedik a szavazókra, valamint a kampány során és
a választás napján elmosódott a határvonal a kormányzó párt és az állam között.
2021 októberében Grúziában önkormányzati választásokat tartottak, és az Európai
Parlament részt vett az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala
által vezetett nemzetközi választási megfigyelő misszióban.

ÖRMÉNYORSZÁG

Örményország EU-val fenntartott kapcsolatai az átfogó és megerősített partnerségi
megállapodáson (CEPA) alapulnak, amelyet 2017 novemberében írtak alá, és
amely 2021. március 1-jén lépett teljes körűen hatályba. A korábbi, 1999. évi
partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lépő CEPA számos területen
elmélyíti a kétoldalú kapcsolatokat, miközben biztosítja Örményországnak az Eurázsiai
Gazdasági Unióbeli tagságával való összeegyeztethetőséget. Örményország
2022 januárjáig élvezi az EU GSP+ rendszerének előnyeit, amely preferenciális
hozzáférést biztosít az EU piacához. Örményország teljes kereskedelmének mintegy
19%-ával (2021) az EU-27 az ország második legnagyobb kereskedelmi partnere
Oroszország után.
Az Örményországnak nyújtott uniós támogatást főként a Globális Európa eszköz
keretében nyújtják: a 2021–2024 közötti időszakra mintegy 180 millió EUR összeget
irányoztak elő. A finanszírozás átfogó prioritása Örményország konfliktus és
járvány utáni társadalmi-gazdasági helyreállítása, különös tekintettel az ellenálló
képesség növelésére, valamint az ország reformjainak folyamatos támogatására a
demokrácia és a jogállamiság megerősítése érdekében. A finanszírozás képezi az
EU Örményországra vonatkozó gazdaságélénkítési és beruházási tervének alapját is,
amely 1,6 milliárd EUR értékű vissza nem térítendő támogatást, hitelt és garanciát
tartalmaz.
Az örmény politikai helyzet 2018 májusában gyökeresen megváltozott, amikor az
örmény Republikánus Párt elleni békés utcai tiltakozások (a „bársonyos forradalom”)
hatalomra juttatták Nikol Pasinyant, az ellenzék vezetőjét. A változást megerősítette
Pasinyan elsöprő győzelme a 2018. decemberi parlamenti választásokon, és a
kormány ambiciózus reformprogramba kezdett, többek között a jogállamiság, az
átláthatóság és a korrupció elleni küzdelem területén. A 2021. júniusi előrehozott
parlamenti választások újra megerősítették ezt az irányt, a kormányzó Polgári
Szerződés párt a szavazatok 54%-át szerezte meg, a belpolitikai visszásságok és az
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ország 2020-as második hegyi-karabahi háborúban elszenvedett vereségéből fakadó
jelentős humanitárius kihívások ellenére.
Az Azerbajdzsán által kirobbantott hathetes háború volt a legjelentősebb erőszakos
esemény az 1994-es tűzszünet óta elhúzódó konfliktusban. A háború a
2020. november 9-én Oroszország közvetítésével létrejött tűzszünettel végződött,
amely azt eredményezte, hogy Örményország elveszítette az ellenőrzést a 26 éven át
megszállt Hegyi-Karabah egy része és a szomszédos azerbajdzsáni körzetek felett.
A tárgyalások során még nem sikerült tartós megoldást találni a konfliktusra, többek
között Hegyi-Karabah régió – az Azerbajdzsánon belüli, korábban autonóm, örmények
által lakott terület – státuszára. A feszültség az Örmény Köztársaság területén (azaz
nem Hegyi-Karabah területén) lévő célpontok ellen 2022. szeptember 13-án és 14-
én elkövetett azerbajdzsáni támadásokat követően újból tetőfokára hágott. Az EU
továbbra is elkötelezett annak érdekében, hogy segítse a feleket a tárgyalásos
megoldás elérésében, különösen az Európai Tanács elnökének közvetítése révén.
A. Az Európai Parlament álláspontja és parlamentközi együttműködés
Az Európai Parlament 2018. júliusban egyetértését adta az átfogó és megerősített
partnerségi megállapodáshoz (CEPA), és kísérő állásfoglalásában elismerését fejezte
ki Örményország népének a hatalom békés átvételéért. A CEPA-val összhangban a
Parlamenti Együttműködési Bizottság Parlamenti Partnerségi Bizottsággá alakult át. A
Hegyi-Karabahért folytatott 2020. évi háborút követően a Parlament 2021. januárban
állásfoglalást fogadott el, amelyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy „a status
quo megváltoztatására katonai erők révén került sor”, és hangsúlyozta, hogy
„továbbra is tartós rendezésre van szükség”, egyben kijelentette, hogy a béke
megteremtésének és a régió jövőbeli jogállása meghatározásának folyamatát az
EBESZ minszki csoportja társelnökeinek kell irányítaniuk, és annak a csoport
alapelvein kell alapulnia. 2021. májusban a Parlament állásfoglalást fogadott el,
amelyben felszólított az Azerbajdzsán által még fogva tartott összes örmény hadifogoly
és más fogva tartott személy azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására.
Megismételte továbbá, hogy a tartós megoldásról szóló tárgyalásoknak az erőszak
alkalmazásának mellőzése, a területi integritás, valamint a népek egyenjogúsága és
önrendelkezése elvein kell alapulniuk, amelyeken az EBESZ minszki csoportjának
alapelvei nyugszanak. 2022. márciusi állásfoglalásában a Parlament határozottan
elítélte „Azerbajdzsán azon politikáját, hogy Hegyi-Karabahban és környékén
folyamatosan próbálja felszámolni és tagadni az örmény kulturális örökséget”. Az
örményországi helyzetet figyelemmel kísérő vezető európai parlamenti képviselők egy
sor nyilatkozatot tettek közzé a konfliktusról, amelyekben ragaszkodnak a tárgyalásos,
átfogó rendezés szükségességéhez, és aggodalmukat fejezik ki többek között a
határincidensekkel és -támadásokkal, az örmény foglyokkal, a taposóaknákkal, a
gyújtogató retorikával, a humanitárius hozzáféréssel és a kulturális örökség védelmével
kapcsolatban. Az Európai Parlament 2015-ben állásfoglalást fogadott el az örmény
népirtás századik évfordulójáról.
B. Választásmegfigyelés
Örményország számos alkalommal fogadott európai parlamenti képviselőket az
EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala választási megfigyelő
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küldöttségének tagjaiként, többek között a 2018-as előrehozott parlamenti választások
során. Az örményországi választások megszervezése jelentősen javult. A 2018. évi
választásokat pozitívan ítélték meg és jól szervezettnek találták, csupán minimális
szabálytalanságokat tapasztaltak, és az Európai Parlament küldöttsége a választási
szabálytalanságok jelentős csökkenését figyelte meg. A Covid19-világjárvány miatt
az Európai Parlament nem tudott megfigyelőként részt venni a 2021. júniusi
választásokon, de a képviselők megjegyezték, hogy az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala általánosságban pozitív értékelést adott.

AZERBAJDZSÁN

Az EU és Azerbajdzsán között 1999 óta partnerségi és együttműködési megállapodás
van érvényben. A megerősített megállapodásról szóló tárgyalások 2017 februárjában
kezdődtek azzal a szándékkal, hogy politikai, kereskedelmi, energiaügyi és egyéb
konkrét kérdésekkel foglalkozzanak, valamint hogy a demokráciára, a jogállamiságra
és az alapvető jogokra vonatkozó szigorú rendelkezéseket tartalmazzanak. Az EU
Azerbajdzsán legfontosabb kereskedelmi partnere, az ország teljes kereskedelmének
mintegy 45%-át teszi ki (2021), főként az EU-ba irányuló olaj- és gázexport miatt (az EU
olajimportjának közel 4,6%-a, gázimportjának közel 2,3%-a 2021-ben). Azerbajdzsán
2020 decemberében, a Déli Gázfolyosó projekt befejezését követően kezdte meg az
EU-ba irányuló földgázexportot. 2022 júliusában az EU és Azerbajdzsán kinyilvánította
azon szándékát, hogy 2027-ig megkétszerezi a Déli Gázfolyosó kapacitását.
Azerbajdzsán 167 ország közül a 141. helyen állt az Economist Intelligence Unit
2021. évi demokrácia indexében, és a szabadságról szóló, 2022. évi jelentésben „nem
szabad” besorolást kapott. Ilham Alijev elnök, aki jelenleg a negyedik hivatali ciklusát
tölti, 2003-ban lépett édesapja, Hejdar Alijev helyébe. 2017-ben feleségét, Mehriban
Aliyevát nevezte ki az újonnan létrehozott első alelnöki posztra. Az emberi jogok és a
demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2022 áprilisában közzétett legutóbbi éves uniós
jelentés szerint „az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmének biztosítása
terén Azerbajdzsánban tapasztalható hiányosságok továbbra is aggodalomra adnak
okot”, „a civil társadalom mozgástere továbbra is korlátozott”, „a független újságírók
és bloggerek továbbra is üldöztetésnek és utazási tilalomnak vannak kitéve”, valamint
„emberijog-védők, újságírók és politikai ellenzéki aktivisták ellen továbbra is folyik
büntetőeljárás”. Az Emberi Jogok Európai Bírósága aggasztónak nevezte „a kormányt
bírálók, civil társadalmi aktivisták és emberi jogi aktivisták önkényes letartóztatását és
fogva tartását a megtorló büntetőeljárások és a büntetőjoggal való visszaélés révén,
a jogállamiságot semmibe véve”.
Azerbajdzsán győzelme a 2020 szeptembere és novembere között Örményországgal
folytatott hathetes, Hegyi-Karabahért folyó háborúban tovább erősítette Alijev
elnök pozícióját. A 2020. november 9-i tűzszünet eredményeként Azerbajdzsán
visszaszerezte az ellenőrzést a Hegyi-Karabah-hal szomszédos, több mint 26
éve örmény erők által megszállt körzetek felett, ami belső menekültek százezrei
számára tette lehetővé a jövőbeli visszatérést. Átvette az ellenőrzést Hegyi-Karabah
egy része felett is, amely egy korábban autonóm régió, amelyet nemzetközileg
Azerbajdzsán részeként ismernek el, de amelyet örmény nemzetiségűek laknak.
2022. szeptember 13–14-én Azerbajdzsán veszélyes eszkalációval támadásokat
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indított Örményország területén. Az EU többször hangsúlyozta, hogy a konfliktus
tárgyalásos, átfogó és fenntartható rendezése – beleértve Hegyi-Karabah státuszát is –
még várat magára, és fokozta a tárgyalásokat elősegítő szerepvállalását, különösen
az Európai Tanács elnökének közvetítésével.
A. Az Európai Parlament álláspontja és parlamentközi együttműködés
Az Európai Parlament több alkalommal aggodalmát fejezte ki az azerbajdzsáni
emberi jogi helyzet miatt. 2015-ben a Parlament felszólította az azerbajdzsáni
hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget a civil társadalom és az emberi
jogi tevékenység elleni fellépésüknek. Lejla Junusz bebörtönzött aktivistát 2015-
ben engedték szabadon az Európai Parlament intenzív lobbizását és humanitárius/
egészségügyi támogatását követően. 2017-ben a Parlament elítélte Afgan Mukhtarli
azeri újságíró elrablását és őrizetbe vételét (akit közel három év börtönbüntetés után
2020 márciusában bocsátottak szabadon), és aggodalmát fejezte ki az azerbajdzsáni
média helyzetével kapcsolatban. 2019-ben a Parlament állásfoglalást fogadott el,
amelyben Mehman Huszejnov korrupcióellenes blogger (akit két év börtönbüntetés
után 2019 márciusában bocsátottak szabadon) és más politikai foglyok azonnali
szabadon bocsátására szólított fel. 2017-ben az azerbajdzsáni pénzmosási ügyben
napvilágra került információk fényében elítélte „Azerbajdzsán és egyéb harmadik
országbeli autokratikus rezsimek arra tett kísérleteit, hogy törvénytelen eszközökkel
befolyásolják az európai döntéshozókat”.
A hivatalos parlamentközi kapcsolatok 2016-ban, négyéves szünet után újraindultak,
és 2021 decemberében sor került a parlamenti együttműködési bizottság 16. ülésére.
A Parlament 2018-ban állásfoglalást fogadott el az új kétoldalú megállapodásról
szóló tárgyalásokról, amelyben hangsúlyozta, hogy a kapcsolatok elmélyítésének
az a feltétele, hogy Azerbajdzsán fenntartsa és tiszteletben tartsa a demokrácia, a
jogállamiság, a jó kormányzás alapvető értékeit és elveit, valamint az emberi jogokat
és alapvető szabadságokat.
A Hegyi-Karabahért folytatott 2020. évi háborút követően a Parlament 2021. januárban
állásfoglalást fogadott el, amelyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy „a status
quo megváltoztatására katonai erők révén került sor”, és hangsúlyozta, hogy
„továbbra is tartós rendezésre van szükség”, egyben kijelentette, hogy a béke
megteremtésének és a régió jövőbeli jogállása meghatározásának folyamatát az
EBESZ minszki csoportja társelnökeinek kell irányítaniuk, és annak a csoport
alapelvein kell alapulnia. 2021. májusban a Parlament állásfoglalást fogadott el,
amelyben felszólított az Azerbajdzsán által még fogva tartott összes örmény hadifogoly
és más fogva tartott személy azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására.
Megismételte továbbá, hogy a tartós megoldásról szóló tárgyalásoknak az erőszak
alkalmazásának mellőzése, a területi integritás, valamint a népek egyenjogúsága és
önrendelkezése elvein kell alapulniuk, amelyeken az EBESZ minszki csoportjának
alapelvei nyugszanak. 2022. márciusi állásfoglalásában a Parlament határozottan
elítélte „Azerbajdzsán azon politikáját, hogy Hegyi-Karabahban és környékén
folyamatosan próbálja felszámolni és tagadni az örmény kulturális örökséget”. Az
azerbajdzsáni helyzetet figyelemmel kísérő vezető európai parlamenti képviselők egy
sor nyilatkozatot tettek közzé a konfliktusról, amelyekben ragaszkodnak a tárgyalásos,
átfogó rendezés szükségességéhez, és aggodalmukat fejezik ki többek között a
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határincidensekkel és -támadásokkal, az örmény foglyokkal, a taposóaknákkal, a
gyújtogató retorikával, a humanitárius hozzáféréssel és a kulturális örökség védelmével
kapcsolatban.
B. Választásmegfigyelés
Azerbajdzsán európai parlamenti képviselőket fogadott az EBESZ Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala választásmegfigyelő misszióinak tagjaiként.
Figyelembe véve azonban azt a tényt, hogy az országban az említett missziók
által megfigyelt egyik választás sem felelt meg a nemzetközi követelményeknek,
és az ajánlások még végrehajtásra várnak, a Parlament nem küldött megfigyelőket
a 2015. évi parlamenti választásokra, sem a 2018. évi elnökválasztásra, és nem
kapott meghívást a 2020. évi parlamenti választások megfigyelésére. A Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának a 2020. évi parlamenti választásokra
küldött küldöttsége kijelentette, hogy „a korlátozó jogszabályok és a politikai
környezet megakadályozták a valódi versenyt”, „a valódi politikai vita hiánya miatt a
szavazók nem kaptak érdemi választási lehetőséget”, „a szavazókra, a jelöltekre és
képviselőikre gyakorolt nyomást figyeltek meg”, valamint „a számlálás során elkövetett
jelentős eljárási jogsértések és az összefoglaló táblázat aggályokat vetett fel azzal
kapcsolatban, hogy az eredményeket becsületesen állapították-e meg”.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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