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TREI ȚĂRI VECINE DIN CAUCAZUL DE SUD,
MEMBRE ALE PARTENERIATULUI ESTIC

Politica UE privind Parteneriatul estic, lansată în 2009, vizează șase state post-
sovietice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Parteneriatul
estic a fost creat pentru a sprijini reformele economice, sociale și politice din aceste
state, permițându-le să își consolideze procesul de democratizare și bună guvernare,
securitatea energetică, protecția mediului și dezvoltarea socială și economică. Toate
țările participante (cu excepția Belarus - suspendat) trimit delegații la Adunarea
Parlamentară Euronest.

Pe lângă activitatea Comisiei pentru afaceri externe și comerț internațional (comisia
competentă), în cadrul Parlamentului European își desfășoară activitatea o Delegație
permanentă pentru Caucazul de Sud (DSCA), care supraveghează lucrările
Comitetului parlamentar de asociere (CPA) cu Georgia, ale Comitetului parlamentar
de parteneriat (CPP) cu Armenia și ale Comitetului parlamentar de cooperare (CPC)
cu Azerbaidjan și monitorizează activitatea Reprezentantului Special al UE pentru
Caucazul de Sud și criza din Georgia (RSUE).

GEORGIA

Acordul de asociere UE-Georgia, inclusiv Acordul de liber schimb aprofundat și
cuprinzător, a intrat în vigoare la 1 iulie 2016. Georgia a depus eforturi semnificative
pentru a-și alinia legislația la standardele UE, ceea ce a condus, printre altele, la
exonerarea de obligația de a deține viză pentru șederile de scurtă durată în spațiul
Schengen începând din martie 2017. UE este cel mai important partener comercial
al Georgiei, cu aproximativ 27 % din totalul schimburilor sale comerciale (2020). În
fiecare an, UE acordă Georgiei peste 100 de milioane EUR sub formă de sprijin tehnic
și financiar, concentrându-se pe dezvoltarea economică, buna guvernanță, circulația
persoanelor și educație.
Ca parte a eforturilor „Echipei Europa” de a ajuta țările partenere să facă față
consecințelor socioeconomice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19,
Georgiei i s-a oferit un pachet personalizat în valoare de 183 de milioane EUR,
mobilizând o combinație de fonduri existente și noi pentru a oferi sprijin concret
populației și pentru a consolida stabilitatea macrofinanciară a Georgiei.
Peisajul politic și cel al presei din Georgia sunt caracterizate de o polarizare
accentuată. În plus, o serie de evoluții discutabile din ultimii doi ani au ridicat semne
de întrebare cu privire la regresul democratic și la subminarea libertăților civile.
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Printre acestea se numără, în special, impunitatea răspândită pentru corupția la
nivel înalt, cazurile de violență comise de poliție, lipsa cronică de independență și
transparență în sistemul judiciar (ilustrată de procesul viciat de selecție a judecătorilor
Curții Supreme pe parcursul anului 2021, în pofida criticilor formulate de Comisia
de la Veneția și a adoptării rapide a reformei legii privind instanțele comune în
decembrie 2021), restricțiile privind libertatea mass-mediei (ilustrate prin condamnarea
lui Nika Gvaramia, fondatorul canalului Mtavari, condus de opoziție, la 3,5 ani de
închisoare pentru acuzații șubrede în mai 2022) și stigmatizarea și discriminarea
continuă a comunității LGBTQI+, astfel cum au ilustrat tragic atacurile violente asupra
acestor persoane, precum și anularea forțată ulterioară a „Marșului pentru demnitate”,
la 5 iulie 2021. În plus, au fost observate o serie de practici incorecte în timpul alegerilor
prezidențiale din 2018, al alegerilor parlamentare din 2020 și al alegerilor locale din
2021.
În iulie 2021, liderii partidului „Visul georgian” aflat la putere s-au retras în mod unilateral
din acordul politic intermediat de președintele Consiliului European, Charles Michel
(acordul din 19 aprilie). Documentul a abordat în mod cuprinzător aspectele legate
de justiția politizată, îmbunătățirea cadrului electoral și reforma sistemului judiciar.
Deputații în Parlamentul European consideră în continuare că acordul din 19 aprilie stă
la baza dezvoltării democratice a Georgiei.
În urma apelului urgent al Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană în contextul
combaterii invaziei Rusiei, Georgia (alături de Republica Moldova) a depus propria
cerere de acordare a statutului de țară candidată la 3 martie 2022, în cadrul unei
proceduri accelerate. În conformitate cu avizele emise de Comisia Europeană și ținând
seama de regresele democratice îngrijorătoare observate în ultimii ani, la 23 iunie,
Consiliul European a decis să recunoască doar „perspectiva europeană” a Georgiei,
în timp ce Ucrainei și Republicii Moldova li s-a acordat statutul de țară candidată.
Parlamentul georgian a înființat grupuri de lucru tematice pentru a aborda cele
12 priorități-cheie identificate de Comisia Europeană, punând astfel în mișcare procesul
de abordare a acestor chestiuni. Cu toate acestea, în cadrul celei de a șaptea reuniuni
a Consiliului de asociere UE-Georgia, care a avut loc la 6 septembrie la Bruxelles, UE
și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la lipsa unor progrese substanțiale și la
evoluțiile negative ulterioare din Georgia în ceea ce privește standardele democratice
și statul de drept.
Confruntați cu anexarea Abhaziei și a Osetiei de Sud/regiunii Țkinvali de către Rusia,
georgienii și-au investit speranțele într-o mai mare apropiere de UE și de NATO. UE
a subliniat în repetate rânduri sprijinul său ferm pentru independența, suveranitatea
și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel
internațional, astfel cum s-a subliniat în rezoluția Parlamentului European din 14 iunie
2018 referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă. UE
sprijină eforturile de soluționare a conflictelor prin activitatea Reprezentantului Special
al UE pentru Caucazul de Sud, Misiunea UE de monitorizare și Instrumentul UE
care contribuie la stabilitate și pace, completând astfel dezbaterile internaționale de
la Geneva. Dialogul anual privind securitatea strategică UE-Georgia este un semn de
încredere în relațiile dintre cele două părți. Georgia a adus, de asemenea, contribuții
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semnificative la mai multe operațiuni din cadrul politicii de securitate și apărare comune
a UE, în temeiul unui acord-cadru privind participarea Georgiei, intrat în vigoare în 2014.
A. Poziția Parlamentului European și cooperarea interparlamentară
La 9 iunie 2022, Conferința președinților a Parlamentului European a lansat un apel
către Consiliul European pentru a acorda Ucrainei și Republicii Moldova statutul de
țară candidată la UE și pentru a „depune eforturi în vederea acordării aceluiași statut
Georgiei”. Pe baza celor trei avize emise de Comisia Europeană la 17 iunie, Consiliul
European a recunoscut, la 23 iunie, doar „perspectiva europeană” a Georgiei, în timp
ce a acordat Ucrainei și Moldovei statutul de țară candidată.
În plus, la 9 iunie 2022, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare
la încălcarea libertății mass-mediei și la siguranța jurnaliștilor în Georgia. În acest
document, deputații au denunțat acapararea statului de către partidul „Visul georgian” și
fondatorul acestuia, oligarhul Bidzina Ivanișvili, și au deplâns deteriorarea semnificativă
a situației mass-mediei din țară.
Cea de a 11-a reuniune a Comisiei parlamentare de asociere UE-Georgia a avut loc
în septembrie 2022. Deputații europeni au evidențiat progresele în ceea ce privește
armonizarea și reformele în curs, solicitând însă eforturi suplimentare în domenii
precum statul de drept, independența și eficiența sistemului judiciar, dreptul muncii
și nediscriminarea. Ei au solicitat omologilor lor georgieni să colaboreze cu părțile
interesate din societatea civilă pentru a aborda cele 12 priorități-cheie identificate de
Comisia Europeană. Ei au luat act și de deteriorarea în continuare a situației drepturilor
omului în regiunile ocupate.
În rezoluția sa din noiembrie 2018 și în cea din septembrie 2020 referitoare la punerea
în aplicare a Acordului de asociere cu Georgia, Parlamentul a salutat reformele
susținute și progresele înregistrate în punerea în aplicare a acordului și a zonei de liber
schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC). O altă rezoluție este în curs de elaborare
și ar trebui examinată de Comisia pentru afaceri externe în toamna anului 2022. În
plus, Georgia este o țară prioritară pentru activitățile Parlamentului de sprijinire a
democrației, care includ consolidarea capacităților, medierea și dialogul, relațiile cu
societatea civilă și aspecte electorale.
B. Observarea alegerilor
Georgia a găzduit misiuni ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului
(ODIHR) al OSCE, care au monitorizat alegerile parlamentare, prezidențiale și locale
începând cu 1995. Așa cum se obișnuiește în zona OSCE, în misiunile OSCE ODIHR
au fost incluși și observatori din partea Parlamentului European. Alegerile parlamentare
din 2016 au fost evaluate ca fiind în mare parte democratice și corecte, în ciuda
unor abateri și acuzații de intimidare. Coaliția „Visul georgian” a câștigat alegerile,
obținând „majoritatea constituțională” (75 % dintre deputați) necesară pentru a adopta
o modificare a Constituției. Alegerile prezidențiale din 2018 au fost ținta unor critici din
partea OSCE și a UE pentru utilizarea abuzivă a resurselor administrative, polarizarea
severă a presei private și campaniile negative, dar evaluarea generală a fost una
pozitivă. Din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a restricțiilor de
călătorie și sănătate publică aferente, Parlamentul European nu a trimis observatori
pe termen scurt pentru a monitoriza alegerile parlamentare din 2020. OSCE ODIHR
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a trimis o misiune cu efective reduse de observare a alegerilor, formată dintr-o echipă
de bază de experți și observatori pe termen lung. În ziua alegerilor, ODIHR și-a unit
eforturile cu misiunile de observatori trimise de Adunarea Parlamentară a OSCE,
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Adunarea Parlamentară a NATO,
precum și cu Observatorul Diplomatic European, la inițiativa Delegației UE în Georgia.
Aceste alegeri au marcat din nou o victorie clară pentru coaliția „Visul georgian”, aflată
la putere. Observatorii internaționali au considerat că sunt competitive și că libertățile au
fost, în general, respectate. Acest lucru constituie cu siguranță o evoluție pozitivă pentru
țară, în pofida unor incidente izolate și a unor cazuri de presiune asupra alegătorilor și
a estompării liniei de demarcație dintre partidul de guvernământ și stat pe tot parcursul
campaniei electorale și în ziua alegerilor. În octombrie 2021 au avut loc alegeri locale în
Georgia, iar Parlamentul European a participat la misiunea internațională de observare
a alegerilor condusă de OSCE ODIHR.

ARMENIA

Relațiile Armeniei cu UE se întemeiază pe Acordul de parteneriat cuprinzător și
consolidat (CEPA), care a fost semnat în noiembrie 2017 și a intrat pe deplin în vigoare
la 1 martie 2021. Acest acord, care a înlocuit precedentul Acord de parteneriat și
cooperare din 1999, aprofundează relațiile bilaterale în diverse domenii, asigurând în
același timp compatibilitatea cu calitatea Armeniei de membru al Uniunii Economice
Eurasiatice. Până în ianuarie 2022, Armenia a beneficiat de sistemul SGP+ al UE, care
oferă acces preferențial la piața UE. Reprezentând aproximativ 19 % din comerțul total
al Armeniei (2021), UE-27 este al doilea partener comercial ca importanță după Rusia.
Sprijinul acordat de UE Armeniei survine în principal în cadrul Instrumentului Europa
globală, alocându-se aproximativ 180 de milioane EUR în perioada 2021-2024.
Prioritatea generală a acestei finanțări este redresarea socioeconomică post-conflict și
post-pandemie a Armeniei, cu un accent deosebit pe consolidarea rezilienței, precum
și sprijinul continuu pentru a sprijini reformele țării în vederea consolidării democrației
și a statului de drept. Finanțarea constituie, de asemenea, baza Planului economic și
de investiții al UE pentru Armenia, care include un pachet de granturi, împrumuturi și
garanții în valoare de 1,6 miliarde EUR.
Situația politică din Armenia s-a schimbat radical în mai 2018, când protestele de stradă
pașnice împotriva Partidului Republican din Armenia l-au adus la putere pe liderul
opoziției, Nikol Pașinian („Revoluția de catifea”). Schimbarea a fost confirmată de
victoria decisivă a lui Pașinian la alegerile parlamentare anticipate din decembrie 2018,
iar guvernul a inițiat o agendă ambițioasă de reforme, inclusiv în domeniile statului
de drept, transparenței și luptei împotriva corupției. Alegerile parlamentare anticipate
din iunie 2021 au reconfirmat acest curs, partidul la contractul civil aflat la guvernare
primind 54 % din voturi, în pofida regresului politic intern și a provocărilor umanitare
semnificative generate de înfrângerea țării în cel de-al doilea război din Nagorno-
Karabah din 2020.
Războiul de șase săptămâni declanșat de Azerbaidjan a fost cea mai mare izbucnire
a violenței în conflictul prelungit de la încetarea focului din 1994. Terminându-se cu
o încetare a focului mediată de Rusia la 9 noiembrie 2020, acest război a cauzat
pierderea de către armeni a controlului asupra unei părți din Nagorno-Karabah și
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a districtelor azere adiacente pe care le controlaseră timp de 26 de ani. Se impun
negocieri pentru a se identifica o soluție durabilă la acest conflict, inclusiv pentru
a clarifica statutul regiunii Nagorno-Karabah – o entitate autonomă din Azerbaidjan,
populată de etnici armeni. Tensiunile au atins un nou vârf în urma atacurilor din
Azerbaidjan asupra unor ținte de pe teritoriul Republicii Armenia (nu Nagorno-Karabah)
la 13 și 14 septembrie 2022. UE își menține angajamentul de a ajuta părțile să
ajungă la o soluție negociată, în special prin medierea de către președintele Consiliului
European.
A. Poziția Parlamentului European și cooperarea interparlamentară
Parlamentul European și-a dat aprobarea cu privire la Acordul de parteneriat
cuprinzător și consolidat cu Armenia în iulie 2018, însoțit de o rezoluție în care a
salutat poporul armean pentru tranziția pașnică a puterii. În conformitate cu acest acord,
Comisia parlamentară de cooperare a fost transformată în Comisia parlamentară de
parteneriat. În urma războiului din Nagorno-Karabah din 2020, Parlamentul a adoptat
o rezoluție în ianuarie 2021, în care și-a exprimat regretul cu privire la faptul că
„schimbările aduse statu-quoului au fost efectuate prin forțe militare” și a subliniat că „nu
s-a găsit încă o soluție durabilă”, afirmând în același timp că procesul de obținere a păcii
și de stabilire a viitorului statut juridic al regiunii ar trebui să fie condus de copreședinții
Grupului de la Minsk și să se bazeze pe principiile de bază ale Grupului. În mai 2021,
Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care solicita în special eliberarea imediată și
necondiționată a tuturor prizonierilor de război armeni și a altor persoane încă deținute
de Azerbaidjan. De asemenea, Consiliul a reiterat faptul că negocierile pentru o soluție
durabilă ar trebui să se bazeze pe principiile neutilizării forței, integrității teritoriale și
egalității în drepturi și autodeterminare a popoarelor, care stau la baza principiilor de
bază ale Grupului de la Minsk al OSCE. Într-o rezoluție din martie 2022 Parlamentul
a condamnat „categoric continuarea politicii Azerbaidjanului de distrugere și negare a
patrimoniului cultural armean în Nagorno-Karabah și în jurul acestei regiuni”. Principalii
deputați în Parlamentul European, ca urmare a situației din Armenia, au dat publicității o
serie de declarații privind conflictul, insistând asupra necesității unei soluționări globale
negociate și exprimându-și îngrijorarea cu privire la chestiuni precum incidentele și
atacurile la frontieră, captivii armeni, minele terestre, retorica incendiară, accesul
umanitar și protecția patrimoniului cultural. În 2015, Parlamentul European a adoptat o
rezoluție referitoare la centenarul Genocidului armean.
B. Observarea alegerilor
Armenia a găzduit deputați europeni – ca membri ai misiunilor de observare a alegerilor
ale OSCE ODIHR – de mai multe ori, inclusiv cu ocazia alegerilor parlamentare
anticipate din 2018. Organizarea alegerilor în Armenia s-a îmbunătățit simțitor. Alegerile
din 2018 au fost apreciate în mod pozitiv, fiind bine organizate și cu nereguli minime,
iar delegația Parlamentului European a observat o scădere importantă a practicilor
electorale incorecte. Din cauza pandemiei de COVID-19, Parlamentul European nu
a fost în măsură să observe alegerile din iunie 2021, dar deputații în Parlamentul
European au luat act de evaluarea în general pozitivă realizată de OSCE ODIHR.
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AZERBAIDJAN

Din 1999, UE și Azerbaidjan au încheiat un Acord de parteneriat și cooperare.
Negocierile pentru un acord consolidat au fost lansate în februarie 2017, cu intenția de
a aborda chestiuni politice, comerciale, energetice și alte chestiuni specifice, și de a
include dispoziții solide privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale.
UE este principalul partener comercial al Azerbaidjanului, reprezentând circa 45 %
din comerțul total al țării (2021), în principal exporturi de petrol și gaze către UE
(reprezentând aproximativ 4,6 % și 2,3 % din importurile de petrol și, respectiv, de gaze
ale UE în 2021). Exporturile de gaze naturale ale Azerbaidjanului către UE au început
în decembrie 2020, în urma finalizării proiectului privind coridorul sudic al gazelor. În
iulie 2022, UE și Azerbaidjan și-au declarat intenția de a dubla capacitatea coridorului
sudic al gazelor până în 2027.
Azerbaidjanul s-a situat pe locul 141 din 167 de țări în Indicele democrației pe 2021,
elaborat de Economist Intelligence Unit (EIU), și a fost clasificat ca „țară neliberă” în
Raportul privind libertatea în lume din 2022. Președintele Ilham Aliev, în prezent la
al patrulea mandat, i-a succedat tatălui său, Heidar Aliev, în 2003. În 2017, el și-a
numit soția, Mehriban Alieva, în postul nou-creat de prim-vicepreședintă. Potrivit celui
mai recent raport anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume, publicat
în aprilie 2022, „deficiențele în asigurarea protecției drepturilor omului și a libertăților
fundamentale în Azerbaidjan continuă să reprezinte motive de îngrijorare”, „spațiul în
care societatea civilă își poate desfășura activitatea rămâne restricționat”, „jurnaliștii
independenți și bloggerii continuă să se confrunte cu persecuții și interdicții de călătorie”
și „apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii și activiștii opoziției politice continuă să fie
urmăriți penal”. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a descris „un model îngrijorător
de arestare și detenție arbitrară a criticilor guvernului, a activiștilor societății civile și a
apărătorilor drepturilor omului prin urmăriri penale ca măsuri de retorsiune și utilizarea
abuzivă a dreptului penal încălcând statul de drept”.
Victoria Azerbaidjanului în războiul de șase săptămâni din Nagorno-Karabah cu
Armenia, între septembrie și noiembrie 2020, a întărit și mai mult poziția președintelui
Aliev. După acordul de încetare a focului din 9 noiembrie 2020, Azerbaidjanul a
redobândit controlul asupra districtelor adiacente regiunii Nagorno-Karabah, ocupate
de forțele armene de peste 26 de ani, ceea ce a oferit posibilitatea returnării a sute
de mii de persoane strămutate intern. De asemenea, a preluat controlul asupra unei
părți din Nagorno-Karabah, care este o regiune anterior autonomă, recunoscută pe
plan internațional ca parte a Azerbaidjanului, dar locuită de etnici armeni. La 13 și
14 septembrie 2022, Azerbaidjanul a lansat atacuri pe teritoriul Armeniei propriu-zise,
într-o escaladare periculoasă. UE a subliniat în repetate rânduri că nu s-a găsit încă o
soluție negociată, cuprinzătoare și durabilă a conflictului, inclusiv cu privire la statutul
regiunii Nagorno-Karabah, și și-a intensificat angajamentul de a facilita negocierile, în
special prin medierea de către președintele Consiliului European.
A. Poziția Parlamentului European și cooperarea interparlamentară
Parlamentul European și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la
situația drepturilor omului în Azerbaidjan. În 2015, Parlamentul a solicitat autorităților
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din Azerbaidjan să pună imediat capăt acțiunilor de reprimare a societății civile
și a drepturilor omului. Activista Leyla Yunus a fost eliberată în 2015 grație
insistențelor Parlamentului European, sprijinului umanitar și îngrijirilor medicale. În
2017, Parlamentul a condamnat răpirea și plasarea în detenție a jurnalistului azer
Afgan Mukhtarli (eliberat în 2020 după o detenție de aproape trei ani) și și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la situația presei din Azerbaidjan. În 2019, Parlamentul a adoptat
o rezoluție prin care solicita eliberarea imediată a lui Mehman Huseinov, blogger
anticorupție (eliberat în același an după o detenție de doi ani), și a altor prizonieri
politici. În 2017, în urma cazului „Laundromat” din Azerbaidjan, a denunțat „tentativele
regimului azer și ale altor regimuri autocratice din țările terțe de a influența factorii de
decizie europeni prin mijloace ilicite”.
Relațiile interparlamentare oficiale au fost reluate în 2016, după o pauză de patru ani,
iar cea de a 16-a Comisie parlamentară de cooperare a avut loc în decembrie 2021.
În 2018, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la negocierile privind noul acord
bilateral, în care s-a subliniat că aprofundarea relațiilor este condiționată de menținerea
și respectarea valorilor fundamentale și a principiilor democrației, a statului de drept,
a bunei guvernanțe și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale de
către Azerbaidjan.
În urma războiului din Nagorno-Karabah din 2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție în
ianuarie 2021, în care și-a exprimat regretul cu privire la faptul că „schimbările aduse
statu-quoului au fost efectuate prin forțe militare” și a subliniat că „nu s-a găsit încă o
soluție durabilă”, afirmând în același timp că procesul de obținere a păcii și de stabilire
a viitorului statut juridic al regiunii ar trebui să fie condus de copreședinții Grupului de
la Minsk și să se bazeze pe principiile de bază ale Grupului. În mai 2021, Parlamentul
a adoptat o rezoluție prin care solicita în special eliberarea imediată și necondiționată a
tuturor prizonierilor de război armeni și a altor persoane încă deținute de Azerbaidjan.
De asemenea, Consiliul a reiterat faptul că negocierile pentru o soluție durabilă ar trebui
să se bazeze pe principiile neutilizării forței, integrității teritoriale și egalității în drepturi
și autodeterminare a popoarelor, care stau la baza principiilor de bază ale Grupului
de la Minsk al OSCE. Într-o rezoluție din martie 2022 Parlamentul a condamnat
„categoric continuarea politicii Azerbaidjanului de distrugere și negare a patrimoniului
cultural armean în Nagorno-Karabah și în jurul acestei regiuni”. Principalii deputați
în Parlamentul European, ca urmare a situației din Azerbaidjan, au dat publicității o
serie de declarații privind conflictul, insistând asupra necesității unei soluționări globale
negociate și exprimându-și îngrijorarea cu privire la chestiuni precum incidentele și
atacurile la frontieră, captivii armeni, minele terestre, retorica incendiară, accesul
umanitar și protecția patrimoniului cultural.
B. Observarea alegerilor
Azerbaidjanul a găzduit deputați în Parlamentul European care au participat la misiunile
electorale ale OSCE ODIHR. Cu toate acestea, având în vedere faptul că toate alegerile
ce au avut loc în Azerbaidjan și la care au participat misiuni de observare au fost
considerate ca neconforme cu cerințele internaționale, și întrucât recomandările emise
nu au fost puse în aplicare nici până în prezent, Parlamentul a decis să nu trimită
observatori la alegerile parlamentare din 2015 și nici la alegerile prezidențiale din
2018 și nu a fost invitat să participe cu observatori la alegerile parlamentare din 2020.
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Misiunea ODIHR la alegerile parlamentare din 2020 a declarat că „legislația restrictivă
și mediul politic închis au împiedicat o concurență reală”, „alegătorii nu au dispus de
o alternativă efectivă din cauza lipsei unor dezbateri politice reale”, „au fost constatate
cazuri de presiune asupra alegătorilor, candidaților și reprezentanților acestora” și
„au fost constatate încălcări procedurale importante în timpul numărării și comunicării
voturilor, ce ridică semne de întrebare cu privire la stabilirea onestă a rezultatului”.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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