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TRZY SĄSIADUJĄCE ZE SOBĄ KRAJE
PARTNERSTWA WSCHODNIEGO NA ZAKAUKAZIU

Zapoczątkowana w 2009 r. polityka Partnerstwa Wschodniego obejmuje sześć
państw, które wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby
wspierać w tych krajach reformy polityczne, społeczne i gospodarcze z myślą
o dalszej demokratyzacji oraz wzmocnieniu dobrych rządów, bezpieczeństwa
energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wszystkie te państwa (z wyjątkiem Białorusi, której członkostwo zostało zawieszone)
wysyłają delegacje na Zgromadzenie Parlamentarne Euronest.

Poza właściwymi komisjami zajmującymi się sprawami zagranicznymi i handlem
międzynarodowym w Parlamencie Europejskim istnieje stała Delegacja ds. stosunków
z Zakaukaziem (DSCA), która nadzoruje stosunki z trzema krajami Zakaukazia w
ramach Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja, Komisji Parlamentarnej
Partnerstwa UE–Armenia i Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan,
a także śledzi prace Specjalnego Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu
Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji.

GRUZJA

Układ o stowarzyszeniu między UE i Gruzją obejmujący pogłębioną i kompleksową
strefę wolnego handlu (DCFTA) wszedł w życie w lipcu 2016 r. Gruzja dokonała
znacznych wysiłków na rzecz dostosowania swojego ustawodawstwa do standardów
UE, co doprowadziło m.in. do zniesienia od marca 2017 r. wiz krótkoterminowych do
strefy Schengen. UE jest największym partnerem handlowym Gruzji – odpowiada za
około 27 % jej całkowitej wymiany handlowej (2020 r.). Co roku UE udziela Gruzji
wsparcia technicznego i finansowego o wartości przekraczającej 100 mln EUR –
główny nacisk kładzie na rozwój gospodarczy, dobre rządy, przepływ osób i edukację.
W ramach działań „Drużyny Europy” na rzecz pomocy krajom partnerskim w radzeniu
sobie ze społeczno-gospodarczymi skutkami kryzysu związanego z COVID-19 Gruzji
zaproponowano pakiet pomocowy o wartości 183 mln EUR dostosowany do potrzeb
tego kraju, który uruchomiono z wykorzystaniem istniejących i nowych funduszy, aby
zapewnić konkretne wsparcie ludności i wzmocnić stabilność makrofinansową kraju.
Gruzińska scena polityczna i medialna charakteryzuje się silną polaryzacją. Ponadto
z powodu kilku niejasnych sytuacji, do których doszło w ostatnich latach, istnieją
obawy dotyczące regresu demokracji i ograniczania swobód obywatelskich. Chodzi
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w szczególności o powszechną bezkarność za korupcję na wysokim szczeblu,
przypadki przemocy ze strony policji, chroniczny brak niezależności i przejrzystości
w sądownictwie (o czym świadczą wadliwe procedury wyboru sędziów Sądu
Najwyższego w 2021 r. mimo krytyki ze strony Komisji Weneckiej oraz pospieszne
uchwalenie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych w grudniu 2021 r.),
ograniczanie wolności mediów (np. skazanie Niki Gwaramii, założyciela kojarzonego
z opozycją kanału telewizyjnego Mtavari, na 3,5 roku więzienia w maju 2022 r. mimo
nieprzekonujących zarzutów) oraz ciągła stygmatyzacja i dyskryminacja społeczności
LGBTQI+, czego tragicznym przykładem były agresywne ataki i późniejsze wymuszone
odwołanie Marszu Godności 5 lipca 2021 r. Ponadto podczas wyborów prezydenckich
w 2018 r., wyborów parlamentarnych w 2020 r. i wyborów samorządowych w 2021 r.
zaobserwowano szereg nieprawidłowości.
W lipcu 2021 r. liderzy rządzącej partii Gruzińskie Marzenie jednostronnie wycofali
się z porozumienia politycznego wynegocjowanego przez przewodniczącego Rady
Europejskiej Charles’a Michela (porozumienie z 19 kwietnia). W dokumencie
kompleksowo poruszono kwestie upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości, poprawy
ram wyborczych i reformy sądownictwa. Posłowie do Parlamentu Europejskiego nadal
uważają, że porozumienie z 19 kwietnia stanowi podstawę demokratycznego rozwoju
Gruzji.
Po apelu Ukrainy o jak najszybsze przystąpienie do Unii Europejskiej w obliczu
rosyjskiej napaści Gruzja (podobnie jak Mołdawia) złożyła 3 marca 2022 r.
własny wniosek o przyznanie statusu kraju kandydującego w ramach procedury
przyspieszonej. Zgodnie z opiniami wydanymi przez Komisję Europejską i
uwzględniając niepokojący regres demokracji obserwowany w ostatnich latach, 23
czerwca Rada Europejska postanowiła jedynie uznać „europejską perspektywę” Gruzji,
natomiast Ukrainie i Mołdawii przyznała status kraju kandydującego.
Gruziński parlament powołał tematyczne grupy robocze, aby zająć się 12
kluczowymi priorytetami określonymi przez Komisję Europejską, czym rozpoczął
proces rozwiązywania tych kwestii. Na siódmym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
UE-Gruzja, które odbyło się 6 września w Brukseli, UE wyraziła jednak poważne
zaniepokojenie brakiem znaczących postępów i dalszymi negatywnymi wydarzeniami
w Gruzji pod względem standardów demokratycznych i praworządności.
W związku z rosyjską okupacją Abchazji i Cchinwali/Osetii Południowej Gruzini
pokładają nadzieje w zbliżeniu z UE i NATO. UE wielokrotnie podkreślała swoje
niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej
Gruzji w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, na co Parlament
Europejski zwrócił uwagę w rezolucji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie okupowanych
terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji. UE popiera starania na rzecz rozwiązania
konfliktu podejmowane w ramach działań Specjalnego Przedstawiciela UE w Regionie
Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji, misji obserwacyjnej Unii Europejskiej
i unijnego Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju, co stanowi
uzupełnienie międzynarodowych rozmów genewskich. Coroczny strategiczny dialog
między UE i Gruzją na temat bezpieczeństwa to oznaka zaufania w stosunkach między
stronami. Gruzja wniosła również znaczny wkład w szereg operacji UE dotyczących
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wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w oparciu o umowę ramową dotyczącą
uczestnictwa Gruzji, która weszła w życie w 2014 r.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego i współpraca międzyparlamentarna
9 czerwca 2022 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego wezwała
Radę Europejską do przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu kraju kandydującego do
UE oraz do prac na rzecz przyznania Gruzji takiego samego statusu. Na podstawie
trzech opinii wydanych przez Komisję Europejską 17 czerwca Rada Europejska uznała
23 czerwca jedynie „europejską perspektywę” Gruzji, natomiast Ukrainie i Mołdawii
przyznała status kraju kandydującego.
Ponadto 9 czerwca 2022 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie
naruszeń wolności mediów i bezpieczeństwa dziennikarzy w Gruzji. W dokumencie
tym posłowie potępili zawłaszczenie państwa przez partię Gruzińskie Marzenie i jej
założyciela oligarchę Bidzinę Iwaniszwiliego oraz wyrazili ubolewanie nad znacznym
pogorszeniem się sytuacji mediów w tym kraju.
Jedenaste posiedzenie Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja odbyło się
we wrześniu 2022 r. Posłowie zwrócili uwagę na postępy poczynione w zakresie
harmonizacji oraz trwające reformy, a jednocześnie zaapelowali o podjęcie dalszych
wysiłków w dziedzinach takich jak praworządność, niezależność i skuteczność
wymiaru sprawiedliwości, prawo pracy i niedyskryminacja. Wezwali swoich gruzińskich
odpowiedników do współpracy z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w celu
realizacji 12 kluczowych priorytetów wskazanych przez Komisję Europejską. Zwrócili
również uwagę na dalsze pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka w
okupowanych regionach.
W rezolucjach z listopada 2018 r. i września 2020 r. w sprawie wdrażania układu o
stowarzyszeniu UE z Gruzją Parlament z zadowoleniem przyjął długotrwałą ścieżkę
reform i postępy we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu i DCFTA. Przygotowywana
jest kolejna rezolucja, którą Komisja Spraw Zagranicznych ma się zająć jesienią 2022
r. Poza tym Gruzja jest państwem priorytetowym z punktu widzenia działań Parlamentu
na rzecz wspierania demokracji, które obejmują budowanie zdolności, mediację i
dialog, stosunki ze społeczeństwem obywatelskim oraz kwestie związane z wyborami.
B. Obserwacja wyborów
Od 1995 r. Gruzja gości misje Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE/ODIHR), które monitorują
wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe w tym kraju. Jak zwykle w
takich przypadkach obserwatorzy Parlamentu Europejskiego działają w ramach misji
OBWE/ODIHR. Wybory parlamentarne, które odbyły się w 2016 r., zostały ocenione
jako zasadniczo demokratyczne i uczciwe pomimo pewnych nieprawidłowości
proceduralnych oraz zarzutów dotyczących zastraszania. Wygrała koalicja Gruzińskie
Marzenie, która uzyskała „większość konstytucyjną” (75 % mandatów) wymaganą do
nowelizacji konstytucji. Wybory prezydenckie w 2018 r. spotkały się z krytyką ze strony
OBWE i UE z uwagi na niewłaściwe wykorzystywanie zasobów administracyjnych,
poważną polaryzację mediów prywatnych i negatywną kampanię, niemniej ogólna
ocena była pozytywna. Ze względu na kryzys związany z COVID-19 i wynikające z
niego ograniczenia w zakresie zdrowia publicznego i podróży Parlament Europejski
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nie wysłał krótkoterminowych misji do monitorowania wyborów parlamentarnych w
2020 r. OBWE/ODIHR wysłało ograniczoną misję obserwacji wyborów, składającą
się z podstawowego zespołu ekspertów i obserwatorów długoterminowych. W
dniu wyborów ODIHR połączyło siły z krótkoterminowymi obserwatorami wysłanymi
przez Zgromadzenie Parlamentarne OBWE, Zgromadzenie Parlamentarne Rady
Europy i Zgromadzenie Parlamentarne NATO, a także z europejską dyplomatyczną
grupą obserwacyjną wysłaną z inicjatywy delegatury UE w Gruzji. Również w
tych wyborach bezspornie zwyciężyła rządząca koalicja Gruzińskie Marzenie.
Obserwatorzy międzynarodowi uznali, że wybory te charakteryzowały się rywalizacją,
a ponadto ogólnie przestrzegano swobód. Oznacza to na pewno pozytywną zmianę
dla tego kraju, choć doszło do pewnych odosobnionych incydentów i przypadków
wywierania nacisku na wyborców oraz do zatarcia granicy pomiędzy partią rządzącą a
państwem podczas kampanii i w dniu wyborów. W październiku 2021 r. w Gruzji odbyły
się wybory samorządowe, a Parlament Europejski uczestniczył w międzynarodowej
misji obserwacji wyborów pod przewodnictwem OBWE/ODIHR.

ARMENIA

Stosunki Armenii z UE opierają się na kompleksowej i wzmocnionej umowie o
partnerstwie, która została podpisana w listopadzie 2017 r. i w pełni weszła w życie 1
marca 2021 r. Umowa ta zastąpiła poprzednią umowę o partnerstwie i współpracy z
1999 r., pogłębia stosunki dwustronne w wielu dziedzinach i jednocześnie zapewnia
zgodność z członkostwem Armenii w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Do stycznia
2022 r. Armenia czerpała korzyści z unijnego systemu preferencji handlowych GSP
+, dzięki któremu ma preferencyjny dostęp do rynku UE. UE-27 odpowiada za około
19 % całkowitej wymiany handlowej Armenii (2021 r.), dzięki czemu jest drugim co do
wielkości partnerem handlowym tego kraju po Rosji.
Wsparcie UE dla Armenii pochodzi głównie z instrumentu „Globalny wymiar Europy”,
a w latach 2021–2024 wyniesie około 180 mln EUR. Nadrzędnym priorytetem
tego finansowania jest odbudowa społeczno-gospodarcza Armenii po konflikcie
i po pandemii, ze szczególnym naciskiem na budowanie odporności, a także
stałe wspieranie reform w tym kraju mających na celu wzmocnienie demokracji
i praworządności. Jest ono również podstawą unijnego planu gospodarczego i
inwestycyjnego dla Armenii, który zawiera pakiet dotacji, pożyczek i gwarancji o
wartości 1,6 mld EUR.
Sytuacja polityczna w Armenii zmieniła się radykalnie w maju 2018 r., kiedy w wyniku
pokojowych protestów ulicznych przeciwko rządom Republikańskiej Partii Armenii
do władzy doszedł lider opozycji Nikoł Paszinian („aksamitna rewolucja”). Zmianę
tę potwierdziło zdecydowane zwycięstwo Pasziniana w przedterminowych wyborach
parlamentarnych w grudniu 2018 r., a rząd rozpoczął ambitny program reform, m.in. w
dziedzinie państwa prawa, przejrzystości i walki z korupcją. Przedterminowe wybory
parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 2021 r., ponownie potwierdziły ten kurs, a
partia Umowa Cywilna uzyskała 54 % głosów mimo gwałtownych reakcji politycznych
i poważnych wyzwań humanitarnych w kraju, wynikających z porażki w drugiej wojnie
w Górskim Karabachu w 2020 r.

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


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2023 5
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

Sześciotygodniowa wojna, wywołana przez Azerbejdżan, stanowiła największy
wybuch przemocy w przedłużającym się konflikcie zbrojnym od czasu zawieszenia
broni w 1994 r. Po mediacji Rosji 9 listopada 2020 r. doszło do zawieszenia
broni. Armenia utraciła kontrolę nad częścią Górskiego Karabachu i sąsiadującymi
z nim azerbejdżańskimi rejonami, które okupowała przez 26 lat. Aby znaleźć trwałe
rozwiązanie konfliktu i określić status Górskiego Karabachu – kiedyś autonomicznego
podmiotu znajdującego się na terytorium Azerbejdżanu, a zamieszkiwanego przez
Ormian – konieczne są negocjacje. Nowa kulminacja napięć nastąpiła po atakach
Azerbejdżanu na cele na terytorium Armenii (tj. nie w Górskim Karabachu) 13 i 14
września 2022 r. UE stale stara się pomóc stronom w wynegocjowaniu rozwiązania, w
szczególności przez mediację przewodniczącego Rady Europejskiej.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego i współpraca międzyparlamentarna
Parlament Europejski wyraził zgodę na zawarcie kompleksowej i wzmocnionej umowy
o partnerstwie w lipcu 2018 r. Wtedy też przyjął rezolucję, w której wyraził uznanie dla
obywateli Armenii za pokojową zmianę władzy. Zgodnie z kompleksową i wzmocnioną
umową o partnerstwie Komisja Współpracy Parlamentarnej przekształciła się
w Komisję Parlamentarną Partnerstwa UE–Armenia. Po wojnie w Górskim Karabachu
z 2020 r. Parlament – w styczniu 2021 r. – przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie,
że „zmiany status quo zostały dokonane przy użyciu siły wojskowej”, podkreślił,
że „wciąż należy znaleźć trwałe rozwiązanie”, i stwierdził, że proces osiągnięcia
pokoju i określenia przyszłego statusu prawnego regionu powinien być prowadzony
przez współprzewodniczących Grupy Mińskiej i oparty na podstawowych zasadach
grupy. W maju 2021 r. Parlament przyjął rezolucję wzywającą do natychmiastowego
i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich armeńskich więźniów wojennych i innych
więźniów nadal przetrzymywanych przez Azerbejdżan. Powtórzył też, że negocjacje
w sprawie trwałego rozwiązania powinny opierać się na zasadach niestosowania siły,
integralności terytorialnej oraz równości praw i samostanowienia ludów, zgodnie z
podstawowymi zasadami Grupy Mińskiej OBWE. W rezolucji z marca 2022 r. Parlament
zdecydowanie potępił „prowadzoną przez Azerbejdżan politykę wymazywania i
negowania armeńskiego dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu i jego
sąsiedztwie”. Czołowi posłowie do PE śledzący sytuację w Armenii wydali szereg
oświadczeń w sprawie konfliktu, w których podkreślali potrzebę wynegocjowania
kompleksowego rozwiązania konfliktu i wyrażali zaniepokojenie m.in. takimi kwestiami
jak incydenty graniczne, więźniowie armeńscy, miny przeciwpiechotne, retoryka
konfliktogenna, dostęp do pomocy humanitarnej i ochrona dziedzictwa kulturowego.
W 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie setnej rocznicy ludobójstwa
Ormian.
B. Obserwacja wyborów
Armenia kilkakrotnie gościła posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach misji
obserwacji wyborów OBWE/ODIHR, w tym podczas przedterminowych wyborów
parlamentarnych w 2018 r. Organizacja wyborów w Armenii znacznie się poprawiła.
Wybory w 2018 r. zostały ocenione pozytywnie, jako dobrze zorganizowane i
charakteryzujące się minimalnymi nieprawidłowościami, a delegacja Parlamentu
Europejskiego odnotowała znaczny spadek liczby nadużyć wyborczych. Ze względu na
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pandemię COVID-19 Parlament Europejski nie mógł obserwować wyborów w czerwcu
2021 r., jednak posłowie odnotowali ogólnie pozytywną ocenę OBWE/ODIHR.

AZERBEJDŻAN

Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Azerbejdżanem obowiązuje od
1999 r. Negocjacje w sprawie wzmocnionej umowy rozpoczęto w lutym 2017 r.
z zamiarem uregulowania kwestii politycznych, handlowych i energetycznych oraz
innych kwestii szczególnych, jak również włączenia do umowy solidnych przepisów
dotyczących demokracji, praworządności i praw podstawowych. UE jest kluczowym
partnerem handlowym Azerbejdżanu, odpowiadającym za około 45 % całkowitej
wymiany handlowej tego kraju (2021 r.), głównie za sprawą eksportu ropy i gazu
do UE (odpowiednio ok. 4,6 % i 2,3 % unijnego importu ropy i gazu w 2021 r.).
Eksport gazu ziemnego z Azerbejdżanu do UE rozpoczął się w grudniu 2020 r.
po ukończeniu budowy południowego korytarza gazowego. W lipcu 2022 r. UE i
Azerbejdżan zadeklarowały zamiar podwojenia przepustowości tego korytarza do 2027
r.
Według wskaźnika demokracji z 2021 r. sporządzonego przez Economist Intelligence
Unit Azerbejdżan zajmował 141. miejsce wśród 167 krajów, a w raporcie z 2022 r. na
temat wolności na świecie został uznany za kraj, w którym nie ma wolności. Prezydent
Ilham Alijew, sprawujący obecnie czwartą kadencję, zastąpił na tym stanowisku
swojego ojca Hejdara Alijewa w 2003 r. W 2017 r. na nowo utworzone stanowisko
pierwszego wiceprezydenta mianował swoją małżonkę Mehriban Alijewą. Zgodnie
z najnowszym rocznym sprawozdaniem UE na temat praw człowieka i demokracji
na świecie opublikowanym w kwietniu 2022 r. „niedociągnięcia w zapewnianiu
ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Azerbejdżanie nadal dają
powody do niezadowolenia”, „przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego
pozostaje ograniczona”, „niezależni dziennikarze i blogerzy nadal spotykają się z
prześladowaniami i zakazami podróżowania”, a „obrońcy praw człowieka, dziennikarze
i działacze opozycji politycznej są nadal ścigani”. Europejski Trybunał Praw Człowieka
opisał „niepokojący schemat arbitralnych aresztowań i przetrzymywania krytyków
rządu, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka w
drodze postępowań odwetowych i nadużywania prawa karnego z pogwałceniem
praworządności”.
Zwycięstwo Azerbejdżanu nad Armenią w sześciotygodniowym konflikcie w Górskim
Karabachu trwającym od września do listopada 2020 r. dodatkowo wzmocniło pozycję
prezydenta Alijewa. W wyniku zawieszenia broni z 9 listopada 2020 r. Azerbejdżan
odzyskał kontrolę nad rejonami sąsiadującymi z Górskim Karabachem, które przez
przeszło 26 lat okupowała Armenia. Dzięki temu kilkaset tysięcy osób wewnętrznie
przesiedlonych będzie mogło w przyszłości powrócić. Przejął też kontrolę nad częścią
samego Górskiego Karabachu, dawniej autonomicznego regionu uznawanego na
arenie międzynarodowej za część Azerbejdżanu, ale zamieszkiwanego przez Ormian.
13 i 14 września 2022 r. Azerbejdżan przeprowadził ataki na terytorium Armenii, co
spowodowało niebezpieczną eskalację. UE wielokrotnie podkreślała, że nadal trzeba
dążyć do wynegocjowania kompleksowego i trwałego rozwiązania konfliktu, również
w sprawie statusu Górskiego Karabachu, i że zwiększyła swoje zaangażowanie, aby
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ułatwić negocjacje, przede wszystkim w drodze mediacji przewodniczącego Rady
Europejskiej.
A. Stanowisko Parlamentu Europejskiego i współpraca międzyparlamentarna
Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie stanem praw człowieka
w Azerbejdżanie. W 2015 r. Parlament wezwał władze Azerbejdżanu do
natychmiastowego zaprzestania tłumienia działań społeczeństwa obywatelskiego
i działalności związanej z prawami człowieka. Działaczka Leyla Yunus została
zwolniona z więzienia w 2015 r. w wyniku intensywnego lobbingu Parlamentu
Europejskiego i dzięki wsparciu humanitarnemu i medycznemu. W 2017 r.
Parlament potępił uprowadzenie i zatrzymanie azerskiego dziennikarza Afgana
Mukhtarliego (zwolnionego w 2020 r. po blisko trzech latach więzienia) i wyraził
zaniepokojenie sytuacją mediów w Azerbejdżanie. W 2019 r. Parlament przyjął
rezolucję, w której wezwał do natychmiastowego uwolnienia Mehmana Husejnowa,
blogera występującego przeciwko korupcji (zwolnionego w tym samym roku po dwóch
latach więzienia), i innych więźniów politycznych. W 2017 r. w związku z doniesieniami
o tzw. azerbejdżańskiej pralni Parlament zdecydowanie potępił próby nielegalnego
wywierania wpływu na europejskich decydentów podejmowane przez Azerbejdżan i
inne autokratyczne reżimy w krajach trzecich.
Oficjalne stosunki międzyparlamentarne wznowiono w 2016 r. po czteroletniej przerwie,
a 16. posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej odbyło się w grudniu 2021
r. W 2018 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie negocjacji dotyczących nowej
umowy dwustronnej, w której to rezolucji podkreślił, że pogłębienie stosunków zależy
od utrzymania i poszanowania przez Azerbejdżan podstawowych wartości i zasad
demokracji, państwa prawa i dobrych rządów, a także poszanowania praw człowieka
i podstawowych wolności.
Po wojnie w Górskim Karabachu z 2020 r. Parlament – w styczniu 2021 r. – przyjął
rezolucję, w której wyraził ubolewanie, że „zmiany status quo zostały dokonane przy
użyciu siły wojskowej”, podkreślił, że „wciąż należy znaleźć trwałe rozwiązanie”, i
stwierdził, że proces osiągnięcia pokoju i określenia przyszłego statusu prawnego
regionu powinien być prowadzony przez współprzewodniczących Grupy Mińskiej
i oparty na podstawowych zasadach grupy. W maju 2021 r. Parlament przyjął
rezolucję wzywającą do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich
armeńskich więźniów wojennych i innych więźniów nadal przetrzymywanych przez
Azerbejdżan. Powtórzył też, że negocjacje w sprawie trwałego rozwiązania powinny
opierać się na zasadach niestosowania siły, integralności terytorialnej oraz równości
praw i samostanowienia ludów, zgodnie z podstawowymi zasadami Grupy Mińskiej
OBWE. W rezolucji z marca 2022 r. Parlament zdecydowanie potępił „prowadzoną
przez Azerbejdżan politykę wymazywania i negowania armeńskiego dziedzictwa
kulturowego w Górskim Karabachu i jego sąsiedztwie”. Czołowi posłowie do PE
śledzący sytuację w Azerbejdżanie wydali szereg oświadczeń w sprawie konfliktu, w
których podkreślali potrzebę wynegocjowania kompleksowego rozwiązania konfliktu
i wyrażali zaniepokojenie m.in. takimi kwestiami jak incydenty i ataki graniczne,
więźniowie armeńscy, miny przeciwpiechotne, retoryka konfliktogenna, dostęp do
pomocy humanitarnej i ochrona dziedzictwa kulturowego.
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B. Obserwacja wyborów
Azerbejdżan gościł posłów do Parlamentu Europejskiego w ramach misji obserwacji
wyborów OBWE/ODIHR. Jednak z uwagi na to, że wszystkie wybory w tym kraju
zostały uznane przez te misje za niespełniające wymogów międzynarodowych,
a zalecenia nie zostały jeszcze wdrożone, Parlament postanowił nie wysyłać
obserwatorów na wybory parlamentarne w 2015 r. ani na wybory prezydenckie w
2018 r., a ponadto nie został zaproszony do obserwacji wyborów parlamentarnych
w 2020 r. Członkowie misji ODIHR obserwujący wybory parlamentarne w 2020 r.
stwierdzili, że „restrykcyjne przepisy i otoczenie polityczne uniemożliwiły prawdziwą
rywalizację”, „wyborcy nie mieli rzeczywistego wyboru z powodu braku prawdziwej
dyskusji politycznej”, „zaobserwowano przypadki wywierania nacisków na wyborców,
kandydatów i ich przedstawicieli”, a „istotne naruszenia proceduralne podczas liczenia
głosów i przygotowania zestawienia wyników wzbudziły obawy co do uczciwości przy
ustalaniu wyników”.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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