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TRĪS AUSTRUMU PARTNERĪBAS VALSTIS
NO DIENVIDKAUKĀZA REĢIONA

ES Austrumu partnerības politikā, kas tika uzsākta 2009. gadā, piedalās sešas
bijušās Padomju Savienības valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija,
Moldova un Ukraina. Tā tika uzsākta, lai atbalstītu politiskās, sociālās un
ekonomiskās reformas šajās valstīs un šādi veicinātu demokratizāciju un labu
pārvaldību, energodrošību, vides aizsardzību, kā arī ekonomisko un sociālo
attīstību. Visām partnerības dalībvalstīm ir sava delegācija Euronest parlamentārajā
asamblejā (izņemot Baltkrieviju, kuras dalība ir uz laiku pārtraukta).

Eiropas Parlamentā papildus darbam, ko veic Ārlietu komiteja un Starptautiskās
tirdzniecības komiteja, darbojas Delegācija attiecībām ar Dienvidkaukāza valstīm
(DSCA), kura pārrauga ES attiecības ar trim Dienvidkaukāza valstīm parlamentārās
asociācijas komitejā (PAK) ar Gruziju, parlamentārās partnerības komitejā (PPK) ar
Armēniju un parlamentārās sadarbības komitejā (PSK) ar Azerbaidžānu un novēro
darbu, ko veic ES īpašais pārstāvis Dienvidkaukāzā un Gruzijas krīzes jautājumos.

GRUZIJA

ES un Gruzijas Asociācijas nolīgums / padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības
zona (DCFTA) stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā. Gruzija ir ļoti centusies saskaņot savus
tiesību aktus ar ES standartiem, kā rezultātā cita starpā no 2017. gada marta īstermiņa
uzturēšanās nolūkos Šengenas zonā vairs nav nepieciešama vīza. ES ir Gruzijas
lielākais tirdzniecības partneris, kas veido apmēram 27 % no tās kopējā tirdzniecības
apjoma (2020. g.). ES katru gadu sniedz Gruzijai tehnisko un finansiālo palīdzību
100 miljonu EUR apmērā, pievēršoties galvenokārt tādām jomām kā ekonomikas
attīstība, laba pārvaldība, personu brīva pārvietošanās un izglītība.
Īstenojot pasākumu kopumu “Eiropas komanda”, kura nolūks ir palīdzēt partnervalstīm
tikt galā ar Covid-19 krīzes sociālekonomiskajām sekām, Gruzijai tika piedāvāta īpaši
pielāgota reaģēšanas pasākumu pakete 183 miljonu EUR vērtībā, kurā piesaistīti gan
jau esoši, gan jauni fondi, lai gan sniegtu konkrētu atbalstu cilvēkiem, gan nostiprinātu
Gruzijas makrofinansiālo stabilitāti.
Gruzijas politiskajai un plašsaziņas līdzekļu videi ir raksturīga izteikta polarizācija.
Turklāt norišu ievirze nevēlamā gultnē pēdējos divos gados ir radījusi bažas par
demokrātijas vājināšanos un pilsonisko brīvību stāvokļa pasliktināšanos. Kā piemēru
šīm norisēm jo īpaši var minēt plaši izplatīto nesodāmību par augsta līmeņa korupciju,
policijas vardarbības gadījumus, hronisku neatkarības un pārredzamības trūkumu tiesu
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iestādēs (par ko liecina nepilnības Augstākās tiesas tiesnešu atlases procesā visa
2021. gada laikā, neraugoties uz Venēcijas komisijas pausto kritiku, un 2021. gada
decembrī steigā pieņemtais likums par vispārējo tiesu reformu), mediju brīvības
ierobežojumus (kuras raksturīga izpausme ir opozīcijai simpatizējošā kanāla “Mtavari”
dibinātāja Nika Gvaramia notiesāšana uz trīsarpus gadiem ieslodzījumā 2022. gada
maijā), un nerimtīgo pret LGBTQI+ kopienu vērsto stigmatizāciju un diskrimināciju un
tās traģisko kulmināciju – vardarbīgos uzbrukumus Cieņas aizstāvības gājienam un
tiem sekojošo gājiena piespiedu atcelšanu 2021. gada 5. jūlijā. Turklāt 2018. gada
prezidenta vēlēšanu, 2020. gada parlamenta vēlēšanu un 2021. gada pašvaldību
vēlēšanu laikā tika novēroti vairāki pārkāpumi.
2021. gada jūlijā valdošās partijas “Gruzijas sapnis” līderi vienpusēji atteicās no
politiskās vienošanās, kas tika panākta ar Eiropadomes priekšsēdētāja Charles Michel
starpniecību (19. aprīļa vienošanās). Šajā dokumentā tika visaptveroši risināti tādi
jautājumi kā politizētā tiesu sistēma, vēlēšanu sistēmas uzlabošana un tiesu sistēmas
reforma. Eiropas Parlamenta deputāti joprojām uzskata, ka 19. aprīļa vienošanās ir
Gruzijas demokrātiskās virzības pamats.
Pēc Ukrainas steidzamā lūguma pievienoties Eiropas Savienībai, ko Ukraina pauda,
cīnoties pret Krievijas iebrukumu, Gruzija (reizē ar Moldovas Republiku) 2022. gada
3. martā iesniedza savu pieteikumu kandidātvalsts statusa saņemšanai saskaņā
ar paātrināto procedūru. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegtajiem atzinumiem un
ņemot vērā satraucošo demokrātijas eroziju, kas novērota pēdējos gados, Eiropadome
23. jūnijā nolēma tikai atzīt Gruzijas “Eiropas perspektīvu”, savukārt Ukrainai un
Moldovas Republikai tika piešķirts kandidātvalsts statuss.
Gruzijas parlaments ir izveidojis tematiskās darba grupas, kuru uzdevums ir strādāt
ar Eiropas Komisijas noteiktajām 12 galvenajām prioritātēm, tādējādi uzsākot
šo jautājumu risināšanas procesu. Tomēr ES un Gruzijas Asociācijas padomes
septītajā sanāksmē, kas notika 6. septembrī Briselē, ES pauda nopietnas bažas par
būtiska progresa trūkumu un turpmākām negatīvām tendencēm Gruzijā attiecībā uz
demokrātijas standartiem un tiesiskumu.
Saskaroties ar Krievijas īstenoto Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas
okupāciju, Gruzija cer uz attiecību ar ES un NATO tuvināšanu. ES ir vairākkārt paudusi
nelokāmu atbalstu Gruzijas neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās
starptautiski atzītajās robežās, kā uzsvērts Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. jūnija
rezolūcijā par okupētajām Gruzijas teritorijām 10 gadus pēc Krievijas iebrukuma.
ES atbalsta konfliktu risināšanas centienus, kas īstenoti ar ES īpašā pārstāvja
Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā, ES novērošanas misijas un ES Stabilitātes
un miera veicināšanas instrumenta darbu, papildinot Ženēvas starptautiskajās
apspriedēs sasniegto. Ikgadējais ES un Gruzijas stratēģiskais drošības dialogs
apliecina uzticēšanos abu pušu starpā. Balstoties uz pamatnolīgumu par Gruzijas
dalību ES kopējā drošības un aizsardzības politikā, kas stājās spēkā 2014. gadā,
Gruzija ir arī devusi ievērojamu ieguldījumu vairākās ES kopējās drošības un
aizsardzības politikas operācijās.
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A. Eiropas Parlamenta nostāja un parlamentu sadarbība
Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konference 2022. gada 9. jūnijā aicināja
Eiropadomi piešķirt Ukrainai un Moldovas Republikai ES kandidātvalsts statusu un
strādāt pie tā, lai Gruzijai piešķirtu tādu pašu statusu. Pamatojoties uz Eiropas
Komisijas 17. jūnijā publicētajiem trim atzinumiem, Eiropadome 23. jūnijā atzina tikai
Gruzijas “Eiropas perspektīvu”, savukārt Ukrainai un Moldovai piešķīra kandidātvalsts
statusu.
Turklāt 2022. gada 9. jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par mediju brīvības
un žurnālistu drošības pārkāpumiem Gruzijā. Šajā dokumentā deputāti nosodīja
partijas “Gruzijas sapnis” un tās dibinātāja, oligarha Bidzina Ivanishvili, veikto valsts
sagrābšanu un pauda nožēlu par mediju situācijas būtisko pasliktināšanos valstī.
ES un Gruzijas PAK vienpadsmitā sanāksme notika 2022. gada septembrī. EP deputāti
uzsvēra pie saskaņošanas un iesāktajām reformām panākto progresu, kā arī norādīja,
ka vēl ir jāstrādā tādās jomās kā tiesiskums, tiesu iestāžu neatkarība un darba
efektivitāte, darba tiesību akti un nediskriminēšana. Viņi aicināja Gruzijas partnerus
sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības ieinteresētajām personām, lai īstenotu Eiropas
Komisijas noteiktās 12 galvenās prioritātes. Viņi arī pieņēma zināšanai cilvēktiesību
stāvokļa turpmāku pasliktināšanos okupētajos reģionos.
Savās 2018. gada novembra un 2020. gada septembra rezolūcijās par asociācijas
nolīguma īstenošanu Parlaments “pauda gandarījumu par pastāvīgi īstenotajām
reformām un asociācijas nolīguma un DCFTA īstenošanā panākto progresu”. Pašlaik
tiek gatavota vēl viena rezolūcija, kura Ārlietu komitejai būtu jāizskata 2022. gada
rudenī. Turklāt Gruzija tiek uzskatīta par prioritāru valsti Parlamenta īstenotajās
demokrātijas atbalsta darbībās, kas aptver spēju veidošanu, mediāciju un dialogu,
attiecības ar pilsonisko sabiedrību un ar vēlēšanām saistītus jautājumus.
B. Vēlēšanu novērošana
Gruzija ir uzņēmusi EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs (ODIHR)
delegācijas, kuras veica parlamenta, prezidenta un pašvaldību vēlēšanu novērošanas
misijas. Atbilstīgi EDSO teritorijā ierastajai praksei EDSO ODIHR vēlēšanu
novērošanas misijās piedalījās arī novērotāji no Eiropas Parlamenta. 2016. gada
oktobrī notikušās parlamenta vēlēšanas tika novērtētas kā kopumā demokrātiskas
un taisnīgas, neraugoties uz dažiem procesuāliem pārkāpumiem un apgalvojumiem
par iebiedēšanu. Vēlēšanās uzvarēja koalīcija “Gruzijas sapnis”, iegūstot 75 %
deputātu vietu jeb vairākumu, kas nepieciešams, lai pieņemtu grozījumus konstitūcijā.
2018. gada prezidenta vēlēšanas izpelnījās EDSO un ES kritiku par administratīvo
resursu neatbilstīgu izlietojumu, privāto plašsaziņas līdzekļu ārkārtīgo polarizāciju
un negatīvām kampaņām, bet kopumā tās guva pozitīvu novērtējumu. Covid-19
krīzes un ar to saistīto sabiedrības veselības apsvērumu un ceļošanas ierobežojumu
dēļ Eiropas Parlaments uz 2020. gada parlamenta vēlēšanām nenosūtīja īstermiņa
novērotājus. EDSO ODIHR nosūtīja ierobežotu vēlēšanu novērošanas misiju, kurā
ietilpa ekspertu pamata grupa un ilgtermiņa novērotāji. Vēlēšanu dienā ODIHR strādāja
kopā ar īstermiņa novērotājiem, kurus nosūtīja EDSO Parlamentārā asambleja,
Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja un NATO Parlamentārā asambleja, kā arī ar
iniciatīvu European Diplomatic Watch, kuras novērotājus nosūtīja pēc ES delegācijas
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Gruzijā ierosmes. Arī šajās vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja valdošā koalīcija “Gruzijas
sapnis”. Starptautiskie novērotāji secināja, ka vēlēšanas bija uz konkurenci balstītas
un ka kopumā vēlētāju izvēles brīvība tika ievērota. Tas nepārprotami ir pozitīvs
pavērsiens šai valstij, neraugoties uz atsevišķiem incidentiem un gadījumiem, kad uz
vēlētājiem tika izdarīts spiediens, un valdošās partijas un valsts aparāta nošķirtības
daļēju zudumu priekšvēlēšanu kampaņas laikā un vēlēšanu dienā. 2021. gada oktobrī
Gruzijā notika pašvaldību vēlēšanās, un Eiropas Parlaments piedalījās EDSO ODIHR
vadītajā starptautiskajā vēlēšanu novērošanas misijā.

ARMĒNIJA

Armēnijas attiecības ar ES ir balstītas uz Visaptverošu un pastiprinātu partnerības
nolīgumu (CEPA), kas tika parakstīts 2017. gada novembrī un pilnībā stājās spēkā
2021. gada 1. martā. Pirms CEPA noslēgšanas divpusējās attiecības reglamentēja
1999. gada partnerības un sadarbības nolīgums, un ar CEPA tiek padziļinātas
divpusējās attiecības vairākās jomās, vienlaikus neapgrūtinot Armēnijas dalību
Eirāzijas Ekonomikas savienībā. Līdz 2022. gada janvārim Armēnija guva labumu
no ES preferenču shēmas VPS+, kas sniedza tai preferenciālu piekļuvi ES tirgum.
ES-27 valstis veidoja 19 % no Armēnijas kopējā tirdzniecības apjoma (2021. g.) un ir
šīs valsts otrais lielākais tirdzniecības partneris aiz Krievijas.
ES atbalstu Armēnijai galvenokārt sniedz ar instrumenta “Eiropa pasaulē” starpniecību,
ar kuru Armēnijai 2021.–2024. gadā piešķirti apmēram 180 miljoni EUR.
Šā finansējuma galvenā prioritāte ir Armēnijas pēckonflikta un pēcpandēmijas
sociālekonomiskā atveseļošana, īpašu uzmanību pievēršot noturības veidošanai,
kā arī atbalsts demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanas nolūkā veicamu reformu
īstenošanai valstī. Šis finansējums ir arī pamats ES Ekonomikas un investīciju plānam
Armēnijai, kas turpmākajos piecos gados ietvers dotāciju, aizdevumu un garantiju
paketi 1,6 miljardu EUR vērtībā.
Politiskā situācija Armēnijā radikāli mainījās 2018. gada maijā, kad pret Armēnijas
Republikāņu partijas valdību vērstos miermīlīgos ielu protestos (“Samta revolūcija”)
varu ieguva opozīcijas līderis Nikol Pashinyan. Šīs pārmaiņas nostiprināja
N. Pashinyan politiskā bloka pārliecinošā uzvara 2018. gada decembrī notikušajās
parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās, un valdība uzsāka vērienīgu reformu programmu,
tostarp tiesiskuma, pārredzamības un korupcijas apkarošanas jomā. Šo kursu
nostiprināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas 2021. gada jūnijā, kurā valdošā partija
“Pilsoniskais līgums” saņēma 54 % balsu, neraugoties uz negatīvo iekšpolitisko
reakciju un ievērojamajām humanitārajām problēmām, kas izrietēja no valsts sakāves
otrajā Kalnu Karabahas karā 2020. gadā.
Šis Azerbaidžānas uzsāktais sešu nedēļu ilgais karš bija intensīvākais vardarbības
uzliesmojums ieilgušajā konfliktā kopš 1994. gadā noslēgtā pamiera. Tas noslēdzās
2020. gada novembrī, kad tika noslēgts ar Krievijas starpniecību panākts pamiers,
un tā rezultātā armēņi zaudēja kontroli pār daļu no Kalnu Karabahas reģiona un
Azerbaidžānas pierobežas apgabaliem, ko bija okupējuši pēdējos 26 gadus. Stabils
konflikta un Kalnu Karabahas reģiona (armēņu apdzīvota bijušā Azerbaidžānas
autonomā apgabala) statusa risinājums vēl būs jāatrod sarunu ceļā. Spriedze
sasniedza jaunu maksimumu pēc Azerbaidžānas uzbrukumiem Armēnijas Republikas

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
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.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/lv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2017024&DocLanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/lv/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2017024&DocLanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_armenia_en.pdf


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/lv

teritorijā (t. i., ārpus Kalnu Karabahas) 2022. gada 13. un 14. septembrī. ES joprojām
cenšas palīdzēt pusēm sarunu ceļā panākt risinājumu, jo īpaši ar Eiropadomes
priekšsēdētāja starpniecību.
A. Eiropas Parlamenta nostāja un parlamentu sadarbība
Eiropas Parlaments piekrita CEPA noslēgšanai 2018. gada jūlijā, papildus pieņemot
rezolūciju, kurā tas arī pauda atzinību Armēnijas tautai par varas nomaiņu mierīgā ceļā.
Saskaņā ar CEPA parlamentārās sadarbības komiteja ir pārveidota par parlamentārās
partnerības komiteju. Pēc Kalnu Karabahas kara 2020. gadā Parlaments 2021. gada
janvārī pieņēma rezolūciju, kurā pauda nožēlu par to, ka “ka izmaiņas status quo tika
veiktas, izmantojot militāru spēku”, un uzsvēra, ka “stabils konflikta noregulējums vēl
joprojām nav rasts” un ka miera panākšanā un reģiona turpmākā juridiskā statusa
noteikšanā vadoša loma ir jāuzņemas EDSO Minskas grupas līdzpriekšsēdētājiem
un ka šim procesam ir jābalstās uz minētās grupas pamatprincipiem. 2021. gada
maijā Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā jo īpaši aicināja nekavējoties un bez
nosacījumiem atbrīvot visus armēņu karagūstekņus un citus ieslodzītos, kurus
Azerbaidžāna joprojām tur nebrīvē. Parlaments arī atgādināja, ka sarunās par noturīgu
risinājumu vajadzētu balstīties uz spēka nelietošanas, teritoriālās integritātes un
tautu līdztiesības un pašnoteikšanās principiem, uz kuriem ir balstīti EDSO Minskas
grupas pamatprincipi. 2022. gada martā pieņemtā rezolūcijā Eiropas Parlaments
stingri nosodīja Azerbaidžānas pastāvīgo politiku iznīdēt un noliegt armēņu kultūras
mantojumu Kalnu Karabahā un tās apkārtnē. Vadošie EP deputāti, kuri seko norisēm
Armēnijā, ir nākuši klajā ar virkni paziņojumu par konfliktu, uzstājot uz nepieciešamību
panākt visaptverošu konflikta noregulējumu sarunu ceļā un paužot bažas par tādiem
jautājumiem kā robežincidenti un uzbrukumi, armēņu gūstekņi, kājnieku mīnas, naidu
kurinoša retorika, humānās palīdzības piekļuve un kultūras mantojuma aizsardzība.
2015. gadā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par pret armēņiem vērstā genocīda
100. gadskārtu.
B. Vēlēšanu novērošana
Armēnija ir vairākkārt uzņēmusi Eiropas Parlamenta deputātus, kad Parlaments bija
pievienojies EDSO ODIHR vēlēšanu novērošanas misijām, un uzņēma šādu misiju arī
2018. gada parlamenta pirmstermiņa vēlēšanu laikā. Vēlēšanu organizācija Armēnijā
ir ievērojami uzlabojusies. 2018. gadā notikušās vēlēšanas tika novērtētas pozitīvi,
norādot, ka vēlēšanas bijušas labi organizētas un pārkāpumu ir bijis maz. Eiropas
Parlamenta delegācija konstatēja, ka ir ievērojami samazinājušies vēlēšanu nelikumību
apmēri. Pandēmijas dēļ Eiropas Parlaments nevarēja piedalīties 2021. gada vēlēšanu
novērošanā, taču EP deputāti norādīja uz EDSO ODIHR kopumā pozitīvo novērtējumu.

AZERBAIDŽĀNA

Starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānu kopš 1999. gada ir spēkā partnerības
un sadarbības nolīgums. 2017. gada februārī tika sāktas sarunas par paplašinātu
nolīgumu nolūkā risināt politiskus, ar tirdzniecību un enerģētiku saistītus un citus
konkrētus jautājumus, un tajā iekļauti stingri noteikumi par demokrātiju, tiesiskumu
un pamattiesībām. ES ir Azerbaidžānas lielākais tirdzniecības partneris, kas veido
apmēram 45 % no tās kopējā tirdzniecības apjoma (2021. g.), galvenokārt pateicoties

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0284+0+DOC+XML+V0//LV&language=LV
https://www.europarl.europa.eu/delegations/lv/dsca/activities/inter-parliamentary?tabCode=azerbaijan
https://www.europarl.europa.eu/delegations/lv/dsca/activities/inter-parliamentary?tabCode=azerbaijan
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0251_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0251_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0080_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/delegations/lv/dsca/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212485/Armenia-EP-Report-Parliamentary_elections_9-Dec-2018.pdf
https://www.europarl.europa.eu/delegations/lv/dsca/documents/communiques
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1996014&DocLanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=1996014&DocLanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_azerbaijan_en.pdf


Informācijas lapas par Eiropas Savienību - 2023 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/lv

naftas un gāzes eksportam uz ES (attiecīgi apmēram 4,6 % un 2,3 % no ES
importētās naftas un gāzes 2021. gadā). Dabasgāzi uz ES eksportēt Azerbaidžāna
sāka 2020. gada decembrī pēc Dienvidu gāzes koridora projekta pabeigšanas.
2022. gada jūlijā ES un Azerbaidžāna paziņoja par nodomu līdz 2027. gadam divkāršot
Dienvidu gāzes koridora jaudu.
Economist Intelligence Unit demokrātijas indeksā 2021. gadā Azerbaidžāna ieņēma
146. vietu no 167 valstīm, un 2022. gada ziņojumā par brīvību pasaulē tā tika
raksturota kā nebrīva valsts. Pašreizējais prezidents Ilham Aliyev, kurš šobrīd amatā
ir jau ceturto pilnvaru termiņu, šajā amatā 2003. gadā nomainīja savu tēvu Heydar
Aliyev. 2017. gadā viņš jaunizveidotajā viceprezidenta amatā iecēla savu sievu
Mehriban Aliyeva. Jaunākajā ES gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju
pasaulē, kas publicēts 2022. gada aprīlī, norādīts, ka “trūkumi cilvēktiesību un
pamatbrīvību aizsardzības nodrošināšanā Azerbaidžānā joprojām ir problemātiski”,
“pilsoniskās sabiedrības darbības telpa joprojām ir ierobežota”, “neatkarīgi žurnālisti
un blogeri joprojām saskaras ar vajāšanu un ceļošanas aizliegumiem” un ka “turpinās
cilvēktiesību aizstāvju, žurnālistu un politiskās opozīcijas aktīvistu vajāšana”. Eiropas
Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi uz “satraucošām tendencēm, kas izpaužas kā valdības
kritizētāju, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu un cilvēktiesību aizstāvju patvaļīgi aresti
un aizturēšanas, pret viņiem uzsākot represīvas kriminālvajāšanas, kā arī ļaunprātīgi
izmantojot krimināltiesību sistēmu, ignorējot tiesiskuma principus”.
Azerbaidžānas uzvara 6 nedēļas ilgajā karadarbībā ar Armēniju par Kalnu Karabahas
reģionu, kas norisinājās no 2020. gada septembra līdz novembrim, ir vēl vairāk
nostiprinājusi prezidenta I. Aliyev pozīcijas. Pēc 2020. gada 9. novembrī noslēgtā
pamiera Azerbaidžāna ir atguvusi kontroli pār teritorijām Kalnu Karabahas pierobežā,
kuras vairāk nekā 26 gadus bija okupējuši Armēnijas spēki, paverot iespēju simtiem
tūkstošu iekšzemē pārvietotu personu nākotnē atgriezties uz šīm teritorijām. Tā arī
ieguva kontroli pār daļu no pašas Kalnu Karabahas – kādreizēja autonomā reģiona, kas
starptautiski atzīts par daļu no Azerbaidžānas teritorijas, bet kurā vairākums iedzīvotāju
ir armēņu izcelsmes. 2022. gada 13. un 14. septembrī Azerbaidžāna bīstami eskalēja
situāciju, sākot uzbrukumus Armēnijas teritorijai. ES ir vairākkārt uzsvērusi, ka joprojām
nav rasts sarunu ceļā panākts visaptverošs un ilgtspējīgs konflikta noregulējums, kas
reglamentētu arī Kalnu Karabahas statusu, un ir pastiprinājusi savu iesaisti sarunu
koordinēšanā, galvenokārt ar Eiropadomes priekšsēdētāja starpniecību.
A. Eiropas Parlamenta nostāja un parlamentu sadarbība
Eiropas Parlaments ir vairākkārt paudis bažas par cilvēktiesību stāvokli Azerbaidžānā.
2015. gadā Parlaments aicināja Azerbaidžānas iestādes nekavējoties izbeigt represijas
pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvību. Ieslodzītā Azerbaidžānas
cilvēktiesību aktīviste Leyla Yunus pēc aktīvas Eiropas Parlamenta iesaistīšanās
humānu apsvērumu un veselības stāvokļa dēļ 2015. gadā tika atbrīvota. 2017. gadā
Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja Azerbaidžānas žurnālista Afgan
Mukhtarli nolaupīšanu un ieslodzīšanu (žurnālists tika atbrīvots 2020. gadā pēc gandrīz
trīs gadu pavadīšanas ieslodzījumā) un pauda bažas par plašsaziņas līdzekļu situāciju
Azerbaidžānā. 2019. gadā Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā prasīja nekavējoties
atbrīvot pretkorupcijas blogeri Mehman Huseynov (kurš tika atbrīvots tā paša gada
martā pēc divu gadu pavadīšanas ieslodzījumā) un citus politieslodzītos. 2017. gadā
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pēc atklājumiem Azerbaidžānas “naudas mazgātavas” (“Azerbaijani Laundromat”) lietā
Parlaments nosodīja “Azerbaidžānas un citu autoritāro režīmu trešās valstīs centienus
ar nelikumīgiem līdzekļiem ietekmēt Eiropas lēmumu pieņēmējus”.
Oficiālās starpparlamentārās attiecības tika atsāktas 2016. gadā pēc četru gadu
pārtraukuma, un 2021. gada decembrī notika Parlamentārās sadarbības komitejas
16. sanāksme. 2018. gadā Parlaments pieņēma rezolūciju par jaunu divpusēju
nolīgumu, kurā uzsvēra, ka attiecību padziļināšana ar Azerbaidžānu ir atkarīga no tā,
vai Azerbaidžāna ievēros un cienīs tādas pamatvērtības kā demokrātija, tiesiskums,
laba pārvaldība un cilvēktiesības un pamatbrīvības.
Pēc Kalnu Karabahas kara 2020. gadā Parlaments 2021. gada janvārī pieņēma
rezolūciju, kurā pauda nožēlu par to, ka “ka izmaiņas status quo tika veiktas, izmantojot
militāru spēku”, un uzsvēra, ka “stabils konflikta noregulējums vēl joprojām nav rasts”
un ka miera panākšanā un reģiona turpmākā juridiskā statusa noteikšanā vadoša
loma ir jāuzņemas EDSO Minskas grupas līdzpriekšsēdētājiem un ka šim procesam ir
jābalstās uz minētās grupas pamatprincipiem. 2021. gada maijā Parlaments pieņēma
rezolūciju, kurā jo īpaši aicināja nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus
armēņu karagūstekņus un citus ieslodzītos, kurus Azerbaidžāna joprojām tur nebrīvē.
Parlaments arī atgādināja, ka sarunās par noturīgu risinājumu vajadzētu balstīties uz
spēka nelietošanas, teritoriālās integritātes un tautu līdztiesības un pašnoteikšanās
principiem, uz kuriem ir balstīti EDSO Minskas grupas pamatprincipi. 2022. gada martā
pieņemtā rezolūcijā Eiropas Parlaments stingri nosodīja Azerbaidžānas pastāvīgo
politiku iznīdēt un noliegt armēņu kultūras mantojumu Kalnu Karabahā un tās apkārtnē.
Vadošie EP deputāti, kuri seko norisēm Azerbaidžānā, ir nākuši klajā ar virkni
paziņojumu par konfliktu, uzstājot uz nepieciešamību panākt visaptverošu konflikta
noregulējumu sarunu ceļā un paužot bažas par tādiem jautājumiem kā robežincidenti
un uzbrukumi, armēņu gūstekņi, kājnieku mīnas, naidu kurinoša retorika, humānās
palīdzības piekļuve un kultūras mantojuma aizsardzība.
B. Vēlēšanu novērošana
Azerbaidžāna ir uzņēmusi Eiropas Parlamenta deputātus, kas piedalījās EDSO
Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja vēlēšanu novērošanas misijās. Tomēr,
tā kā visas valstī notikušās vēlēšanas, kurās novērošanu veica minētās misijas, tika
atzītas par neatbilstīgām starptautiskajiem standartiem, un par tām izteiktie ieteikumi
joprojām nav īstenoti, Parlaments nolēma nesūtīt novērotājus ne uz parlamenta
vēlēšanām 2015. gadā, ne prezidenta vēlēšanām 2018. gadā, un netika uzaicināts
novērot 2020. gada parlamenta vēlēšanas. ODIHR novērošanas misija 2020. gada
parlamenta vēlēšanās guva šādus secinājumus: “ierobežojošie tiesību akti un politiskā
vide nepieļāva reālu konkurenci”, “vēlētājiem netika dota pilnvērtīga izvēle, jo nebija
nekādas reālas politiskās diskusijas”, “tika konstatēti gadījumi, kad uz vēlētājiem,
kandidātiem un viņu pārstāvjiem tika izdarīts spiediens”, “ievērojami procesuālie
pārkāpumi balsu skaitīšanā un apkopošanā rosināja bažas par to, vai vēlēšanu rezultāti
tika noteikti godīgā ceļā”.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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