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DRIE BUURLANDEN IN DE ZUIDELIJKE KAUKASUS DIE
DEEL UITMAKEN VAN HET OOSTELIJK PARTNERSCHAP

Het Oostelijk Partnerschap van de EU, dat in 2009 in het leven werd geroepen,
bestaat uit zes staten die deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie: Armenië,
Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne. Het werd opgericht om
de politieke, sociale en economische hervormingsinspanningen in deze landen te
ondersteunen, met als doel democratisering en goed bestuur, energiezekerheid,
milieubescherming, en economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Al
deze landen sturen delegaties naar de Parlementaire Vergadering Euronest, met
uitzondering van Belarus, waarvan het lidmaatschap is opgeschort.

Naast de werkzaamheden van de bevoegde commissies buitenlandse zaken en
internationale handel, heeft het Europees Parlement een vaste delegatie voor de
betrekkingen met de zuidelijke Kaukasus (DSCA) die toezicht houdt op de betrekkingen
van de EU met de drie landen in de zuidelijke Kaukasus, binnen de kaders van het
Parlementaire Associatiecomité met Georgië, het Parlementaire Partnerschapscomité
met Armenië en de Parlementaire Samenwerkingscommissie met Azerbeidzjan, en die
de werkzaamheden van de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke
Kaukasus en de crisis in Georgië controleert.

GEORGIË

De associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië, waar ook een diepe en brede
vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) bij hoort, is van kracht sinds juli 2016. Georgië heeft
hard gewerkt om zijn wetgeving in lijn te brengen met EU-normen, met als resultaat
onder meer de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf in het Schengengebied
vanaf maart 2017. De EU is de belangrijkste handelspartner van het land, en is goed
voor ongeveer 27 % van de totale handel (cijfers van 2020). Elk jaar verstrekt de EU
meer dan 100 miljoen EUR aan technische en financiële steun aan Georgië, gericht op
economische ontwikkeling, goed bestuur, het verkeer van personen en onderwijs.
In het kader van de inspanningen van Team Europa om de partnerlanden te helpen
het hoofd te bieden aan de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-crisis, is
aan Georgië een op maat gesneden responspakket van 183 miljoen EUR aangeboden,
waarin zowel bestaande als nieuwe fondsen worden gemobiliseerd om concrete steun
te verlenen aan de bevolking en om de macrofinanciële stabiliteit van Georgië te
versterken.
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Het politieke en medialandschap in Georgië is sterk gepolariseerd. De afgelopen
jaren hebben bepaalde twijfelachtige ontwikkelingen bovendien aanleiding gegeven
tot bezorgdheid over een achteruitgang van de democratie en de ondermijning
van burgerlijke vrijheden. Daarbij gaat het met name om wijdverbreide corruptie
op hoog niveau die onbestraft blijft, gevallen van politiegeweld, een chronisch
gebrek aan onafhankelijkheid en transparantie in de rechterlijke macht (zoals
blijkt uit de gebrekkige selectieprocedure voor rechters van het Hooggerechtshof
tijdens heel 2021, ondanks kritiek van de Commissie van Venetië, en de haastige
aanneming van de hervorming van de wet op gewone rechtbanken in december
2021), beperkingen van de mediavrijheid (die het sterkt tot uiting kwamen bij de
veroordeling van Nika Gvaramia, oprichter van de oppositiezender Mtavari, tot
drieënhalf jaar gevangenisstraf op grond van dubieuze beschuldigingen in mei 2022)
en de aanhoudende stigmatisering en discriminatie van de lhbtiq+-gemeenschap, met
als tragisch voorbeeld de gewelddadige aanvallen die leidden tot de noodgedwongen
afgelasting van de “March of Dignity” op 5 juli 2021. Bovendien zijn tijdens
de presidentsverkiezingen van 2018, de parlementsverkiezingen van 2020 en de
gemeenteverkiezingen van 2021 een aantal wanpraktijken geconstateerd.
In juli 2021 hebben de leiders van de regeringspartij Georgische Droom zich eenzijdig
teruggetrokken uit de politieke overeenkomst die tot stand was gekomen onder leiding
van de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (de overeenkomst van
19 april). In het document kwamen de kwesties van de politisering van justitie, de
verbetering van het kiesstelsel en de hervorming van het gerechtelijk apparaat uitvoerig
aan de orde. De leden van het Europees Parlement zijn nog steeds van mening dat de
overeenkomst van 19 april de democratische ontwikkeling van Georgië ondersteunt.
Na het dringende verzoek van Oekraïne om toetreding tot de Europese Unie in de
strijd tegen de inval van Rusland, heeft Georgië (samen met de Republiek Moldavië)
op 3 maart 2022 via een versnelde procedure zijn eigen aanvraag voor de status van
kandidaat-lidstaat ingediend. In overeenstemming met de adviezen van de Europese
Commissie en rekening houdend met de zorgwekkende democratische achteruitgang
van de afgelopen jaren, heeft de Europese Raad op 23 juni besloten alleen het
“Europees perspectief” van Georgië te erkennen, terwijl Oekraïne en de Republiek
Moldavië de status van kandidaat-lidstaat kregen.
Het Georgische parlement heeft thematische werkgroepen ingesteld om de twaalf door
de Europese Commissie vastgestelde kernprioriteiten aan te pakken, waarmee de
procedure van het aanpakken van deze kwesties in gang is gezet. Tijdens de zevende
zitting van de Associatieraad EU-Georgië op 6 september in Brussel uitte de EU echter
haar ernstige bezorgdheid over het gebrek aan wezenlijke vooruitgang en verdere
negatieve ontwikkelingen in Georgië met betrekking tot de democratische normen en
de rechtsstaat.
Terwijl Abchazië en de regio Tschinvali/Zuid-Ossetië door Rusland worden bezet,
hebben de Georgiërs hun hoop gevestigd op toenadering tot de EU en de NAVO. De
EU heeft herhaaldelijk haar onwrikbare steun uitgesproken voor de onafhankelijkheid,
soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië binnen zijn internationaal erkende
grenzen, zoals benadrukt in de resolutie van het Europees Parlement van 14 juni
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2018 over de Georgische bezette gebieden tien jaar na de Russische inval. De
EU ondersteunt de inspanningen voor conflictoplossing via de werkzaamheden van
de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de zuidelijke Kaukasus en de
crisis in Georgië, de EU-waarnemingsmissie en het EU-instrument voor bijdrage
aan stabiliteit en vrede, die het internationaal overleg van Genève aanvullen. De
jaarlijkse strategische veiligheidsdialoog tussen de EU en Georgië is een teken van
vertrouwen tussen beide partijen. Georgië heeft ook aanzienlijke bijdragen geleverd
aan verschillende operaties van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
van de EU, op basis van een kaderovereenkomst voor deelname van Georgië die in
2014 van kracht werd.
A. Standpunt van het Europees Parlement en samenwerking tussen de
parlementen
Op 9 juni 2022 deed de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement
een oproep aan de Europese Raad om Oekraïne en de Republiek Moldavië de
status van kandidaat-lidstaat van de EU te verlenen en “te streven naar het verlenen
van dezelfde status” aan Georgië. Op basis van de drie adviezen die de Europese
Commissie op 17 juni heeft uitgebracht, heeft de Europese Raad op 23 juni alleen het
“Europees perspectief” van Georgië erkend, terwijl hij Oekraïne en Moldavië de status
van kandidaat-lidstaat heeft verleend.
Daarnaast heeft het Europees Parlement op 9 juni 2022 een resolutie aangenomen
over de schendingen van mediavrijheid en de veiligheid van journalisten in Georgië. In
dit document stellen de leden de gijzeling van de staat door Georgische Droom en de
oprichter van de partij, de oligarch Bidzina Ivanisjvili, aan de kaak, en betreuren zij de
aanzienlijke verslechtering van de situatie van de media in het land.
De elfde bijeenkomst van het Parlementaire Associatiecomité EU-Georgië vond in
september 2022 plaats. De leden benadrukten de vooruitgang op het gebied van
harmonisatie en de lopende hervormingen, en riepen op tot verdere inspanningen
op gebieden als de rechtsstaat, de onafhankelijkheid en de doeltreffendheid van de
rechterlijke macht, het arbeidsrecht en non-discriminatie. Zij riepen hun Georgische
tegenhangers op om samen met de belanghebbenden uit het maatschappelijk
middenveld de twaalf door de Europese Commissie vastgestelde kernprioriteiten
aan te pakken. Zij namen ook nota van de verdere verslechtering van de
mensenrechtensituatie in de bezette gebieden.
In zijn resoluties van november 2018 en september 2020 over de uitvoering
van de associatieovereenkomst sprak het Parlement zich positief uit over de
aanhoudende hervormingen en de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van
de associatieovereenkomst en de DCFTA. Er wordt nog een resolutie opgesteld, die
in de herfst van 2022 door de Commissie buitenlandse zaken in overweging moet
worden genomen. Georgië is ook een prioritair land voor activiteiten van het Parlement
ter ondersteuning van de democratie, die capaciteitsopbouw, bemiddeling en dialoog,
betrekkingen met het maatschappelijk middenveld en verkiezingskwesties omvatten.
B. Verkiezingswaarneming
Sinds 1995 ontvangt Georgië missies van het Bureau voor Democratische Instellingen
en Mensenrechten (ODIHR) van de OVSE, dat toezicht houdt op de parlements-,
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presidents- en lokale verkiezingen in het land. Zoals gebruikelijk maakten de
waarnemers van het Europees Parlement deel uit van de OVSE/ODIHR-missies.
De parlementsverkiezingen van 2016 werden beoordeeld als in het algemeen
democratisch en eerlijk, ondanks enkele onregelmatigheden in de procedures en
beschuldigingen van intimidatie. De coalitie Georgische Droom won de verkiezingen
en behaalde de vereiste “constitutionele meerderheid” (75 % van de parlementsleden)
om grondwetswijzigingen door te voeren. De presidentsverkiezingen van 2018 werden
door de OVSE en de EU bekritiseerd vanwege het misbruik van administratieve
middelen, de ernstige polarisatie van de media en negatieve campagnes, maar in
haar totaliteit was de beoordeling positief. Vanwege aan COVID-19 gerelateerde
beperkingen omtrent volksgezondheid en reizen heeft het Europees Parlement in 2020
geen waarnemers gestuurd om toezicht te houden op de parlementsverkiezingen. Het
OVSE/ODIHR heeft een beperkte verkiezingswaarnemingsmissie ingezet, bestaande
uit een kernteam van deskundigen en langetermijnwaarnemers. Op de dag van de
verkiezingen heeft het ODIHR samengewerkt met de kortetermijnwaarnemers die
door de Parlementaire Vergadering van het OVSE, de Parlementaire Vergadering
van de Raad van Europa en de Parlementaire Vergadering van de NAVO waren
gestuurd, alsook met European Diplomatic Watch, dat op initiatief van de EU-
delegatie in Georgië werd ingezet. Ook bij deze verkiezingen haalde de regerende
coalitie Georgische Droom een absolute overwinning. De internationale waarnemers
oordeelden dat het eerlijke verkiezingen waren waarbij vrijheden over het algemeen
gerespecteerd werden. Dit is zeker een positieve ontwikkeling voor het land, ondanks
enkele opzichzelfstaande incidenten en gevallen waarin kiezers onder druk werden
gezet, en een te onduidelijke scheiding tussen de regeringspartij en de staat tijdens
de campagne en op de dag van de verkiezingen. In oktober 2021 vonden in
Georgië gemeenteverkiezingen plaats en het Europees Parlement nam deel aan de
internationale verkiezingswaarnemingsmissie onder leiding van de OVSE/ODIHR.

ARMENIË

De betrekkingen tussen Armenië en de EU zijn gebaseerd op de brede en versterkte
partnerschapsovereenkomst (CEPA), die in november 2017 is ondertekend en op
1 maart 2021 volledig in werking is getreden. De CEPA, die in de plaats kwam van
de voorgaande partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst van 1999, versterkt
de bilaterale betrekkingen op een aantal gebieden, en houdt tegelijkertijd rekening met
het Armeens lidmaatschap van de Euraziatische Economische Unie. Armenië valt tot
januari 2022 onder het SAP+-stelsel, dat preferentiële toegang tot de EU-markt biedt.
De lidstaten van de EU vormen gezamenlijk de op één na grootste handelspartner van
Armenië, na Rusland, en zijn goed voor 19 % van de totale handel van het land (cijfers
van 2021).
EU-steun aan Armenië wordt hoofdzakelijk verleend in het kader van het instrument
“Europa in de wereld”, met een toewijzing van ongeveer 180 miljoen EUR over de
periode 2021-2024. De overkoepelende prioriteit voor deze financiering is het sociaal-
economische herstel van Armenië na het conflict en na de pandemie, met bijzondere
aandacht voor het opbouwen van veerkracht, alsmede voortdurende steun voor de
hervormingen van het land ter versterking van de democratie en de rechtsstaat. De
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financiering vormt ook de basis voor het economisch en investeringsplan van de EU
voor Armenië, dat een pakket giften, leningen en garanties voor een bedrag van
1,6 miljard EUR omvat.
De politieke situatie in Armenië is radicaal veranderd sinds mei 2018, toen na
vreedzame straatprotesten tegen de regering van de Republikeinse Partij van Armenië
oppositieleider Nikol Pashinyan aan de macht kwam (de “Fluwelen Revolutie”). Deze
verandering werd bevestigd toen Pashinyan de vervroegde parlementsverkiezingen
in december 2018 overtuigend won, en de regering is begonnen met een
ambitieuze hervormingsagenda onder meer op het gebied van de rechtsstaat,
transparantie en corruptiebestrijding. De vervroegde parlementsverkiezingen van juni
2021 bevestigden deze koers opnieuw. Tijdens deze verkiezingen haalde de regerende
partij Burgercontract 54% van de stemmen, ondanks de politieke terugslag in het land
en de aanzienlijke humanitaire problemen als gevolg van de nederlaag van Armenië
in de tweede oorlog in Nagorno-Karabach in 2020.
Tijdens de zes weken durende oorlog, die was uitgelokt door Azerbeidzjan, laaide het
geweld op met een hevigheid die niet meer was gezien sinds het staakt-het-vuren van
1994. De oorlog eindigde op 9 november 2020 met een door Rusland bemiddeld staakt-
het-vuren, waarbij de Armeniërs de controle verloren over een deel van Nagorno-
Karabach en de aangrenzende Azerbeidzjaanse regio’s die zij de voorgaande 26 jaar
hadden bezet. Door middel van onderhandelingen blijft men pogen een duurzame
oplossing te vinden voor het conflict en voor de status van de regio Nagorno-Karabach,
een voorheen autonome regio in Azerbeidzjan waar vooral etnische Armeniërs wonen.
De spanningen bereikten een nieuw hoogtepunt na Azerbeidzjaanse aanvallen op
doelen op het grondgebied van de Republiek Armenië (niet Nagorno-Karabach) op
13 en 14 september 2022. De EU blijft zich inzetten om de partijen te helpen via
onderhandelingen tot een oplossing te komen, met name door bemiddeling van de
voorzitter van de Europese Raad.
A. Standpunt van het Europees Parlement en samenwerking tussen de
parlementen
Het Europees Parlement stemde in juli 2018 in met de CEPA, met een
begeleidende resolutie, waarin het de bevolking van Armenië prijst voor de vreedzame
machtsoverdracht. In overeenstemming met de CEPA werd de Parlementaire
Samenwerkingscommissie omgevormd tot een Parlementair Partnerschapscomité.
Na de oorlog van Nagorno-Karabach in 2020 nam het Parlement in januari 2021
een resolutie aan waarin het betreurt dat militair ingrijpen de status quo heeft
veranderd en benadrukt dat er nog steeds een duurzame oplossing moet worden
gevonden, en waarin het stelt dat het vredesproces en de kwestie van de toekomstige
juridische status van de regio geleid moeten worden door de covoorzitters van
de Minskgroep van de OVSE, en dat de basisbeginselen van die groep daarbij
als uitgangspunt moeten dienen. In mei 2021 nam het Parlement een resolutie
aan waarin met name wordt opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke
vrijlating van alle Armeense krijgsgevangenen en andere gevangenen die nog door
Azerbeidzjan worden vastgehouden. In de resolutie herhaalt het Parlement tevens
dat in de onderhandelingen over een duurzame oplossing de beginselen van geen
geweld, territoriale integriteit en gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren als
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uitgangspunt moeten gelden – beginselen die ten grondslag liggen aan die van de
Minskgroep van de OVSE. In een resolutie van maart 2022 veroordeelde het Parlement
“het continu gevoerde beleid van Azerbeidzjan om het Armeense culturele erfgoed
in en rond Nagorno-Karabach uit te wissen en het bestaan ervan te ontkennen”. EP-
leden die de situatie in Armenië volgen, hebben een reeks verklaringen over het conflict
naar buiten gebracht, waarin wordt aangedrongen op een alomvattende overeenkomst
via onderhandelingen en bezorgdheid wordt geuit over kwesties als grensincidenten
en -aanvallen, Armeense gevangenen, landmijnen, opruiende retoriek, toegang voor
humanitaire hulp en de bescherming van cultureel erfgoed. In 2015 nam het Europees
Parlement een resolutie aan over de Armeense genocide die honderd jaar daarvoor
plaatsvond.
B. Verkiezingswaarneming
Armenië heeft in het kader van de verkiezingswaarnemingsmissies van OVSE/
ODIHR enkele keren leden van het Europees Parlement ontvangen, onder meer bij
de vervroegde parlementsverkiezingen van 2018. De organisatie van verkiezingen
in Armenië is aanmerkelijk verbeterd. De verkiezingen van 2018 werden positief
beoordeeld, als goed georganiseerd en met een minimum aan onregelmatigheden.
De delegatie van het Europees Parlement heeft een sterke daling van electoraal
wangedrag waargenomen. Vanwege de COVID-19-pandemie kon het Europees
Parlement de verkiezingen van juni 2021 niet waarnemen, maar EP-leden namen nota
van de over het algemeen positieve beoordeling door het OVSE/ODIHR.

AZERBEIDZJAN

De EU en Azerbeidzjan hebben sinds 1999 een partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst. In februari 2017 werden onderhandelingen geopend
over een uitbreiding van de overeenkomst, met als doel om politieke, handels-, energie-
en andere specifieke kwesties aan te pakken, en er krachtige bepalingen op het gebied
van democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in op te nemen. De EU is de
belangrijkste handelspartner van Azerbeidzjan, en is goed voor ongeveer 45 % van de
totale handel van het land (cijfers van 2021), vooral vanwege de uitvoer van olie en gas
naar de EU (die in 2021 respectievelijk zo’n 4,6 % en 2,3 % van de totale invoer van
olie en gas in de EU vertegenwoordigde). De uitvoer van aardgas uit Azerbeidzjan naar
de EU is begonnen in december 2020, nadat het project voor de zuidelijke gascorridor
was afgerond. In juli 2022 hebben de EU en Azerbeidzjan verklaard de capaciteit van
de zuidelijke gascorridor tegen 2027 te willen verdubbelen.
Azerbeidzjan stond op de 141e plaats van de 167 landen in de democratie-index 2021
van de Economist Intelligence Unit, en werd als “niet vrij” aangemerkt in het Freedom
in the World-verslag van 2022. President Ilham Aliyev, die momenteel bezig is aan
zijn vierde termijn, volgde in 2003 zijn vader, Heydar Aliyev, op. In 2017 benoemde
hij zijn vrouw, Mehriban Aliyeva, tot eerste vicepresident – een nieuw gecreëerde
positie. Volgens het laatste jaarverslag van de EU over mensenrechten en democratie
in de wereld, dat in april 2022 is gepubliceerd, blijven de tekortkomingen bij het
waarborgen van de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden
in Azerbeidzjan zorgwekkend, blijft de ruimte voor het maatschappelijk middenveld
beperkt, worden onafhankelijke journalisten en bloggers nog steeds vervolgd en krijgen
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zij reisverboden opgelegd, en worden ook mensenrechtenverdedigers, journalisten
en activisten van de politieke oppositie nog steeds vervolgd. Het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens sprak van “een verontrustend patroon van willekeurige
arrestaties en gevangenneming van critici van de regering, activisten uit het
maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers met gebruikmaking van
politiek gemotiveerde vervolgingen en misbruik van het strafrecht in strijd met de
rechtsstaat”.
De overwinning van Azerbeidzjan in de zes weken durende oorlog om Nagorno-
Karabach met Armenië tussen september en november 2020 heeft de positie
van president Aliyev verder versterkt. Als gevolg van het staakt-het-vuren van
9 november 2020 nam Azerbeidzjan weer de controle over de districten die
aan Nagorno-Karabach grenzen en die ruim 26 jaar lang bezet waren geweest
door Armeense strijdkrachten, waardoor in de toekomst honderdduizenden intern
ontheemde mensen terug zouden kunnen komen. Ook nam Azerbeidzjan controle
over een deel van Nagorno-Karabach zelf, een voormalige autonome regio die
internationaal wordt erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar die bewoond wordt
door etnische Armeniërs. Op 13 en 14 september opende Azerbeidzjan in een
gevaarlijke escalatie de aanval op het Armeense grondgebied zelf. De EU heeft
herhaaldelijk benadrukt dat er nog steeds een alomvattende en duurzame oplossing
van het conflict via onderhandelingen gevonden moet worden, onder meer over de
status van Nagorno-Karabach, en heeft haar inspanningen om de onderhandelingen
te ondersteunen verhoogd, onder meer via de bemiddeling van de voorzitter van de
Europese Raad.
A. Standpunt van het Europees Parlement en samenwerking tussen de
parlementen
Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de
mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan. In 2015 riep het Parlement de Azerbeidzjaanse
autoriteiten op onmiddellijk een einde te maken aan de onderdrukking van het
maatschappelijk middenveld en mensenrechtenactivisten. De gevangengenomen
activiste Leyla Yunus werd in 2015 vrijgelaten na intensief lobbywerk van het Europees
Parlement en verlening van humanitaire en gezondheidssteun. In 2017 veroordeelde
het Parlement de ontvoering en opsluiting van de Azerbeidzjaanse journalist Afgan
Mukhtarli (hij werd uiteindelijk in 2020 vrijgelaten, na bijna drie jaar gevangenschap),
en uitte het zijn bezorgdheid over de situatie van de media in Azerbeidzjan. In 2019
nam het Parlement een resolutie aan waarin het opriep tot de onmiddellijke vrijlating
van Mehman Huseynov, een blogger die zich inzet voor corruptiebestrijding (hij werd
uiteindelijk datzelfde jaar vrijgelaten, na twee jaar in de gevangenis), en andere
politieke gevangenen. In 2017 sprak het Parlement zich naar aanleiding van de
“Azerbaijani Laundromat”-onthullingen uit tegen pogingen van Azerbeidzjan en andere
autocratische regimes in derde landen om Europese besluitvormers op illegale wijze
te beïnvloeden.
In 2016 zijn na een pauze van vier jaar de officiële interparlementaire betrekkingen
hervat, en in december 2021 vond de 16e bijeenkomst van de Parlementaire
Samenwerkingscommissie plaats. Het Parlement nam in 2018 een resolutie aan over
de nieuwe bilaterale overeenkomst, waarin werd benadrukt dat nauwere betrekkingen
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alleen mogelijk zijn als Azerbeidzjan de kernwaarden en beginselen van de democratie,
de rechtsstaat, goed bestuur, en de mensenrechten en fundamentele vrijheden
handhaaft en eerbiedigt.
Na de oorlog van Nagorno-Karabach in 2020 nam het Parlement in januari 2021
een resolutie aan waarin het betreurt dat militair ingrijpen de status quo heeft
veranderd en benadrukt dat er nog steeds een duurzame oplossing moet worden
gevonden, en waarin het stelt dat het vredesproces en de kwestie van de toekomstige
juridische status van de regio geleid moeten worden door de covoorzitters van
de Minskgroep van de OVSE, en dat de basisbeginselen van die groep daarbij
als uitgangspunt moeten dienen. In mei 2021 nam het Parlement een resolutie
aan waarin met name wordt opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke
vrijlating van alle Armeense krijgsgevangenen en andere gevangenen die nog door
Azerbeidzjan worden vastgehouden. In de resolutie herhaalt het Parlement tevens
dat in de onderhandelingen over een duurzame oplossing de beginselen van geen
geweld, territoriale integriteit en gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren als
uitgangspunt moeten gelden – beginselen die op dezelfde lijn liggen als die van de
Minskgroep van de OVSE. In een resolutie van maart 2022 veroordeelde het Parlement
“het continu gevoerde beleid van Azerbeidzjan om het Armeense culturele erfgoed in
en rond Nagorno-Karabach uit te wissen en het bestaan ervan te ontkennen”. EP-leden
die de situatie in Azerbeidzjan volgen, hebben een reeks verklaringen over het conflict
naar buiten gebracht, waarin wordt aangedrongen op een alomvattende overeenkomst
via onderhandelingen en bezorgdheid wordt geuit over kwesties als grensincidenten
en -aanvallen, Armeense gevangenen, landmijnen, opruiende retoriek, toegang voor
humanitaire hulp en de bescherming van cultureel erfgoed.
B. Verkiezingswaarneming
Azerbeidzjan heeft leden van het Europees Parlement ontvangen in het kader van
verkiezingswaarnemingsmissies van OVSE/ODIHR. Gezien het feit dat over alle
verkiezingen die in het verleden door deze missies zijn geobserveerd, geconcludeerd
werd dat ze niet aan internationale vereisten voldeden, en aangezien de aanbevelingen
nog moeten worden doorgevoerd, besloot het Parlement geen waarnemers te sturen
naar de parlementsverkiezingen van 2015 of de presidentsverkiezingen van 2018.
Voor de parlementsverkiezingen van 2020 was het Parlement niet uitgenodigd om
waarnemers te sturen. Het ODIHR verklaarde naar aanleiding van de missie in
verband met de parlementsverkiezingen van 2020 dat de beperkende wetgeving en
het politieke klimaat echte concurrentie verhinderden, dat kiezers niet de mogelijkheid
kregen een zinvolle keuze te maken doordat er geen daadwerkelijke politieke discussie
was geweest, dat er gevallen werden vastgesteld waarin druk werd uitgeoefend
op kiezers, kandidaten en hun vertegenwoordigers, en dat er als gevolg van
ernstige procedureschendingen tijdens de telling en indiening twijfel bestond over de
betrouwbaarheid van de resultaten.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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