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TRI SUSEDNÉ KRAJINY VÝCHODNÉHO
PARTNERSTVA V ZAKAUKAZSKU

Politika Východného partnerstva EÚ, ktorá sa začala uplatňovať v roku 2009, zahŕňa
šesť krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko,
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu. Partnerstvo vzniklo s cieľom podporovať snahy
o politické, sociálne a hospodárske reformy v týchto krajinách zamerané na
zvýšenie demokratizácie, zlepšovanie dobrej správy vecí verejných, energetickej
bezpečnosti, ochrany životného prostredia a hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Všetky zúčastnené krajiny (okrem Bieloruska, ktorého členstvo je pozastavené)
vysielajú delegácie do Parlamentného zhromaždenia Euronest.

Okrem práce príslušných výborov pre zahraničné veci a medzinárodný obchod má
Európsky parlament stálu delegáciu pre vzťahy s krajinami Zakaukazska (DSCA), ktorá
dohliada na vzťahy EÚ s tromi štátmi Zakaukazska v rámci Parlamentného výboru
pre pridruženie s Gruzínskom, Parlamentného výboru pre partnerstvo s Arménskom
a Parlamentného výboru pre spoluprácu s Azerbajdžanom a monitoruje prácu
osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku.

GRUZÍNSKO

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom, ktorej súčasťou je prehĺbená
a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA), nadobudla platnosť v júli 2016.
Gruzínsko vynaložilo značné úsilie z hľadiska zosúladenia svojich právnych predpisov
s normami EÚ, čo viedlo okrem iného k zrušeniu vízovej povinnosti na krátkodobý pobyt
v schengenskom priestore od marca 2017. EÚ je najväčším obchodným partnerom
Gruzínska a predstavuje približne 27 % jeho celkového obchodu (2020). EÚ poskytuje
Gruzínsku každoročne viac ako 100 miliónov EUR na technickú a finančnú podporu
so zameraním na hospodársky rozvoj, dobrú správu vecí verejných, pohyb osôb
a vzdelávanie.
V rámci úsilia aktérov Tímu Európa zameraného na pomoc partnerským krajinám
vyrovnať sa so sociálno-ekonomickými dôsledkami krízy spôsobenej ochorením
COVID-19 bol Gruzínsku ponúknutý osobitný balík na opatrenia vo výške
183 miliónov EUR, v rámci ktorého sa mobilizovala kombinácia existujúcich a nových
finančných prostriedkov s cieľom poskytnúť občanom konkrétnu podporu a posilniť
makrofinančnú stabilitu Gruzínska.
Politické a mediálne prostredie Gruzínska sa vyznačuje ostrou polarizáciou. Okrem
toho vyvolali mnohé pochybné udalosti, ku ktorým došlo v posledných pár rokoch,
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obavy z oslabovania demokracie a občianskych slobôd. Patria sem najmä rozsiahla
beztrestnosť za korupciu na vysokej úrovni, prípady policajného násilia, chronický
nedostatok nezávislosti a transparentnosti súdnictva (ako to dokazuje chybný výberový
proces sudcov najvyššieho súdu v priebehu roka 2021, napriek kritike Benátskej
komisie, a unáhlené prijatie reformy zákona o všeobecných súdoch v decembri 2021),
obmedzovanie slobody médií (ako jasne ukázalo odsúdenie Niky Gvaramiaovej,
zakladateľky opozične naladenej stanice Mtavari Channel, na tri a pol roka odňatia
slobody na základe chabo podloženého obvinenia v máji 2022) a pokračujúca
stigmatizácia a diskriminácia LGBTQI+ komunity, čoho tragickým príkladom boli násilné
útoky na Pochod za dôstojnosť a jeho následné nútené zrušenie 5. júla 2021. Okrem
toho bolo počas prezidentských volieb v roku 2018, parlamentných volieb v roku 2020
a komunálnych volieb v roku 2021 zaznamenaných množstvo nezrovnalostí.
V júli 2021 vedúci predstavitelia vládnucej strany Gruzínsky sen jednostranne odstúpili
od politickej dohody, ktorú sprostredkoval predseda Európskej rady Charles Michel
(dohoda z 19. apríla). V dokumente sa komplexne riešili otázky spolitizovanej justície,
zlepšenia volebného rámca a reformy súdnictva. Poslanci Európskeho parlamentu
sa stále domnievajú, že dohoda z 19. apríla je základom demokratického rozvoja
Gruzínska.
V nadväznosti na naliehavú žiadosť Ukrajiny o pristúpenie k Európskej únii, ktorá
vzdorovala invázii Ruska Gruzínsko (spolu s Moldavskou republikou) predložilo
3. marca 2022 v zrýchlenom konaní vlastnú žiadosť o štatút kandidátskej krajiny.
V súlade so stanoviskami Európskej komisie a so zreteľom na znepokojujúce zhoršenie
demokracie zaznamenané v posledných rokoch sa Európska rada 23. júna rozhodla
uznať len „európsku perspektívu“ Gruzínska, zatiaľ čo Ukrajine a Moldavskej republike
bol udelený štatút kandidátskej krajiny.
Gruzínsky parlament zriadil tematické pracovné skupiny na riešenie 12 kľúčových
priorít, ktoré určila Európska komisia, čím začal proces riešenia týchto otázok. Na
siedmom zasadnutí Rady pre pridruženie medzi EÚ a Gruzínskom, ktoré sa konalo
6. septembra v Bruseli, však EÚ vyjadrila vážne znepokojenie nad nedostatočným
pokrokom a ďalším negatívnym vývojom v Gruzínsku, pokiaľ ide o demokratické normy
a právny štát.
Gruzínci, ktorí čelia okupácii Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska
Ruskom, upínajú svoje nádeje na priblíženie sa k EÚ a NATO. EÚ opakovane
zdôraznila svoju neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti
Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako sa uvádza v uznesení
Európskeho parlamentu zo 14. júna 2018 o okupovaných gruzínskych územiach
10 rokov po invázii Ruska. EÚ podporuje úsilie o nájdenie riešenia konfliktu
prostredníctvom činnosti osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko a pre krízu
v Gruzínsku, pozorovateľskej misie EÚ a nástrojom EÚ na podporu stability a mieru,
a tým dopĺňa medzinárodné rokovania v Ženeve. Výročný strategický bezpečnostný
dialóg medzi EÚ a Gruzínskom je prejavom dôvery vo vzťahoch medzi oboma stranami.
Gruzínsko takisto významne prispelo k viacerým operáciám spoločnej bezpečnostnej
a obrannej politiky EÚ na základe rámcovej dohody o účasti Gruzínska, ktorá
nadobudla platnosť v roku 2014.
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A. Pozícia Európskeho parlamentu a medziparlamentná spolupráca
Konferencia predsedov Európskeho parlamentu 9. júna 2022 vyzvala Európsku radu,
aby Ukrajine a Moldavskej republike udelila štatút kandidátskej krajiny na členstvo
v EÚ a aby „sa usilovala o udelenie rovnakého štatútu“ Gruzínsku. Na základe troch
stanovísk, ktoré Európska komisia zverejnila 17. júna, Európska rada 23. júna uznala
len „európsku perspektívu“ Gruzínska, zatiaľ čo Ukrajine a Moldavsku udelila štatút
kandidátskej krajiny.
Európsky parlament okrem toho 9. júna 2022 prijal uznesenie o porušovaní slobody
médií a bezpečnosti novinárov v Gruzínsku. V tomto dokumente poslanci odsúdili
ovládnutie štátu gruzínskou stranou Gruzínsky sen a jej zakladateľom oligarchom
Bidzinom Ivanišvilim a vyjadrili poľutovanie nad výrazným zhoršením situácie
v médiách v krajine.
Jedenásta schôdza Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Gruzínsko sa
uskutočnila v septembri 2022. Členovia zdôraznili pokrok v oblasti harmonizácie
a prebiehajúcich reforiem, pričom vyzvali na ďalšie úsilie v oblastiach, medzi
ktoré patria právny štát, nezávislosť a efektívnosť súdnictva, pracovné právo
a nediskriminácia. Vyzvali svojich gruzínskych partnerov, aby spolupracovali so
zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti a riešili 12 kľúčových priorít, ktoré
určila Európska komisia. Vzali tiež na vedomie ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti
ľudských práv v okupovaných regiónoch.
Parlament vo svojich uzneseniach z novembra 2018 a septembra 2020 o vykonávaní
dohody o pridružení s Gruzínskom uvítal nepretržitú cestu reforiem a pokrok dosiahnutý
pri vykonávaní dohody o pridružení a prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu
(DCFTA). Ďalšie uznesenie sa pripravuje a Výbor pre zahraničné veci by mal
o ňom rokovať na jeseň 2022. Okrem toho je Gruzínsko prioritnou krajinou pre
činnosti Parlamentu na podporu demokracie, ktoré zahŕňajú budovanie kapacít,
sprostredkovanie a dialóg, vzťahy s občianskou spoločnosťou a záležitosti súvisiace
s voľbami.
B. Pozorovanie volieb
Gruzínsko navštívili misie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva
(ODIHR), ktoré od roku 1995 monitorujú parlamentné, prezidentské a miestne
voľby v krajine. Pozorovatelia Európskeho parlamentu boli súčasťou misií úradu
ODIHR OBSE, ako je obvyklé v rámci OBSE. Parlamentné voľby v roku 2016
boli aj napriek niektorým procesným chybám a obvineniam zo zastrašovania
vyhodnotené ako všeobecne demokratické a spravodlivé. Zvíťazila v nich koalícia
Gruzínsky sen, ktorá si zaistila ústavnú väčšinu (75 % poslancov) potrebnú na
schválenie ústavných zmien. Prezidentské voľby v roku 2018 kritizovala OBSE
aj EÚ za zneužitie administratívnych zdrojov, závažnú polarizáciu súkromných
médií a negatívnu kampaň, ale celkovo boli hodnotené pozitívne. V dôsledku krízy
spôsobenej pandémiou COVID-19 a s tým súvisiacich obmedzení v oblasti verejného
zdravia a cestovania Európsky parlament nevyslal krátkodobých pozorovateľov na
monitorovanie parlamentných volieb v roku 2020. Úrad ODIHR OBSE vyslal volebnú
pozorovateľskú misiu s obmedzeným počtom členov, ktorá pozostávala z hlavného
tímu odborníkov a dlhodobých pozorovateľov. V deň volieb spojil ODIHR svoje
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úsilie s krátkodobými pozorovateľmi vyslanými Parlamentným zhromaždením OBSE,
Parlamentným zhromaždením Rady Európy a Parlamentným zhromaždením NATO,
ako aj s pozorovateľmi v rámci iniciatívy European Diplomatic Watch vyslanými na
podnet delegácie EÚ v Gruzínsku. V týchto voľbách opäť jednoznačne zvíťazila
vládnúca koalícia Gruzínsky sen. Medzinárodní pozorovatelia voľby označili za
pluralitné a vyhlásili, že slobody boli všeobecne rešpektované. Hoci počas celej
volebnej kampane a v deň volieb došlo k niekoľkým ojedinelým incidentom a prípadom
nátlaku na voličov a stieraniu hranice medzi vládnúcou stranou a štátom, pre krajinu je
to nepochybne pozitívny vývoj. V októbri 2021 sa v Gruzínsku konali komunálne voľby
a Európsky parlament sa zúčastnil na medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misii
pod vedením úradu ODIHR OBSE.

ARMÉNSKO

Vzťahy Arménska a EÚ sú založené na komplexnej a posilnenej dohode o partnerstve
(CEPA), ktorá bola podpísaná v novembri 2017 a nadobudla v plnej miere platnosť
1. marca 2021. CEPA, ktorá nahradila predchádzajúcu dohodu o partnerstve
a spolupráci z roku 1999, prehlbuje dvojstranné vzťahy v mnohých oblastiach a zároveň
zabezpečuje zlučiteľnosť s členstvom Arménska v Eurázijskej hospodárskej únii. Do
januára 2022 Arménsko využívalo systém VSP+ EÚ, ktorý ponúka preferenčný prístup
na trh EÚ. EÚ27, ktorá predstavuje približne 19 % celkového obchodu Arménska
(2021), je po Rusku druhým najväčším obchodným partnerom tejto krajiny.
Podpora EÚ Arménsku sa poskytuje najmä v rámci nástroja Globálna Európa,
pričom v období 2021 – 2024 bolo pridelených približne 180 miliónov EUR. Hlavnou
prioritou tohto financovania je sociálno-ekonomická obnova Arménska po konflikte
a po pandémii s osobitným zameraním na budovanie odolnosti, ako aj pokračujúca
podpora reforiem krajiny na posilnenie demokracie a právneho štátu. Financovanie
je tiež základom hospodárskeho a investičného plánu EÚ pre Arménsko, ktorý bude
zahŕňať balík grantov, úverov a záruk v hodnote 1,6 miliardy EUR na nasledujúcich
päť rokov.
Politická situácia v Arménsku sa radikálne zmenila v máji 2018, keď pokojné pouličné
protesty proti Republikánskej strane Arménska doviedli k moci opozičného lídra Nikola
Pašiniana (tzv. nežná revolúcia). Túto zmenu potvrdilo drvivé víťazstvo Pašiniana
v predčasných parlamentných voľbách v decembri 2018, po ktorom vláda začala
vykonávať ambiciózny reformný program, ktorý sa okrem iného týkal aj právneho
štátu, transparentnosti a boja proti korupcii. Predčasné parlamentné voľby v júni 2021
opätovne potvrdili tento smer, pričom vládnúca Strana spoločenskej zmluvy získala
54 % hlasov, a to napriek domácemu politickému odmietavému postoju a významným
humanitárnym výzvam vyplývajúcim z porážky krajiny v druhej vojne v Náhornom
Karabachu v roku 2020.
Šesťtýždňová vojna, ktorú začal Azerbajdžan, bola najväčšou erupciou násilia
v dlhotrvajúcom konflikte od prímeria v roku 1994. Po prímerí, ktoré sprostredkovalo
Rusko a ktoré začalo 9. novembra 2020, Arméni stratili kontrolu nad časťou Náhorného
Karabachu a susediacimi azerbajdžanskými oblasťami, ktoré okupovali 26 rokov.
Trvalé riešenie konfliktu vrátane statusu oblasti Náhorného Karabachu – predtým
autonómnej jednotky v rámci Azerbajdžanu obývanej etnickými Arménmi – sa ešte len
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musí dosiahnuť prostredníctvom rokovaní. Napätie dosiahlo nový vrchol po útokoch
Azerbajdžanu na ciele na území Arménskej republiky (t. j. nie v Náhornom Karabachu)
13. a 14. septembra 2022. EÚ sa naďalej angažuje s cieľom pomôcť stranám dosiahnuť
riešenie na základe rokovaní, najmä mediáciou predsedu Európskej rady.
A. Pozícia Európskeho parlamentu a medziparlamentná spolupráca
Európsky parlament udelil súhlas s dohodou CEPA v júli 2018 so sprievodným
uznesením, v ktorom zároveň vyjadril uznanie obyvateľom Arménska za pokojnú
výmenu moci. V súlade s dohodou CEPA sa parlamentný výbor pre spoluprácu
transformoval na parlamentný výbor pre partnerstvo. V reakcii na vojnu v Náhornom
Karabachu v roku 2020 Parlament prijal v januári 2021 uznesenie, v ktorom vyjadril
poľutovanie nad tým, že „súčasný stav sa zmenil skôr vojenskými silami ako mierovými
rokovaniami“, a zdôraznil, že „ešte stále je potrebné nájsť trvalé riešenie“, pričom
zdôraznil, že proces dosahovania mieru a určenia budúceho právneho postavenia
regiónu by mali viesť spolupredsedovia Minskej skupiny OBSE a mal by vychádzať zo
základných zásad skupiny. Parlament prijal v máji 2021 uznesenie, v ktorom vyzýva
najmä na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých arménskych vojnových
väzňov a ďalších zajatých osôb, ktoré Azerbajdžan stále zadržiava. Zopakoval tiež,
že rokovania o trvalom riešení by mali vychádzať zo zásad nepoužitia sily, územnej
celistvosti a rovnakých práv a sebaurčenia národov, ktoré sú východiskom základných
zásad Minskej skupiny OBSE. V uznesení z marca 2022 Parlament dôrazne odsúdil
pokračujúcu politiku Azerbajdžanu zameranú na odstránenie a popieranie arménskeho
kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu a v jeho okolí. Poslanci EP zodpovední
za monitorovanie situácie v Arménsku vydali niekoľko vyhlásení o konflikte, v ktorých
trvali na potrebe prerokovania komplexného urovnania konfliktu a vyjadrili obavy
v súvislosti s otázkami, ako sú incidenty a útoky na hraniciach, arménski zajatci,
nášľapné míny, štvavá rétorika, prístup humanitárnej pomoci a ochrana kultúrneho
dedičstva. V roku 2015 prijal Európsky parlament uznesenie o 100. výročí genocídy
Arménov.
B. Pozorovanie volieb
Poslanci Európskeho parlamentu navštívili Arménsko niekoľkokrát v rámci volebných
pozorovacích misií úradu ODIHR OBSE a zúčastnili sa aj na predčasných
parlamentných voľbách v roku 2018. Organizácia volieb v Arménsku sa výrazne
zlepšila. Voľby v roku 2018 boli pozitívne hodnotené ako dobre zorganizované
s minimálnym počtom nezrovnalostí a delegácia Európskeho parlamentu zaznamenala
v súvislosti s porušovaním volebných postupov výrazný pokles. Vzhľadom na
pandémiu COVID-19 nemohol Európsky parlament monitorovať voľby v júni 2021, ale
poslanci EP vzali na vedomie všeobecne pozitívne hodnotenie úradu ODIHR OBSE.

AZERBAJDŽAN

EÚ a Azerbajdžan uzavreli v roku 1999 dohodu o partnerstve a spolupráci. Rokovania
o posilnenej dohode sa začali vo februári 2017 s cieľom riešiť politické, obchodné,
energetické a iné osobitné otázky a zahŕňajú prísne ustanovenia o demokracii,
právnom štáte a základných právach. EÚ je kľúčovým obchodným partnerom
Azerbajdžanu a predstavuje približne 45 % celkového obchodu krajiny (2021), a to
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najmä z dôvodu vývozu ropy a zemného plynu do EÚ (čo predstavuje približne 4,6 %
a 2,3 % ropy a plynu dovážaných do EÚ). Vývoz zemného plynu z Azerbajdžanu
do EÚ sa začal v decembri 2020 po dokončení projektu južného koridoru zemného
plynu. V júli 2022 EÚ a Azerbajdžan oznámili svoj zámer zdvojnásobiť kapacitu južného
koridoru zemného plynu do roku 2027.
Azerbajdžan sa v indexe demokracie organizácie Economist Intelligence Unit za
rok 2021 umiestnil na 141. mieste spomedzi 167 krajín a v správe o slobode
vo svete za rok 2022 bol klasifikovaný ako „neslobodná“ krajina. Prezident Ilham
Alijev, v súčasnosti vo svojom štvrtom volebnom období, vystriedal v roku 2003
svojho otca Hejdara Alijeva. V roku 2017 vymenoval do novovytvorenej funkcie prvej
podpredsedníčky krajiny svoju manželku Mehriban Alijevovú. Podľa najnovšej výročnej
správy EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete uverejnenej v apríli 2022
„nedostatky pri zabezpečovaní ochrany ľudských práv a základných slobôd
v Azerbajdžane naďalej vzbudzujú obavy“, „priestor pre činnosť občianskej spoločnosti
zostáva obmedzený“, „nezávislí novinári a blogeri naďalej čelia prenasledovaniu
a zákazom cestovania“ a „obrancovia ľudských práv, novinári a aktivisti politickej
opozície sú naďalej stíhaní“. Európsky súd pre ľudské práva poukázal na „opakujúce
sa znepokojivé prípady svojvoľného zatýkania a zadržiavania kritikov vlády, aktivistov
občianskej spoločnosti a obhajcov ľudských práv prostredníctvom odvetných trestných
stíhaní a zneužívania trestného práva v rozpore so zásadami právneho štátu“.
Víťazstvo Azerbajdžanu v šesť týždňov trvajúcej vojne s Arménskom o Náhorný
Karabach, ktorá prebiehala od septembra do novembra 2020, ďalej posilnilo pozíciu
prezidenta Alijeva. Po dosiahnutí prímeria 9. novembra 2020 získal Azerbajdžan
znovu kontrolu nad oblasťami susediacimi s Náhorným Karabachom, ktoré boli
viac ako 26 rokov okupované arménskymi silami, vďaka čomu získali státisíce
vnútorne vysídlených osôb možnosť budúceho návratu. Takisto prevzal kontrolu
nad časťou samotného Náhorného Karabachu, predtým autonómnej oblasti, ktorá
je medzinárodne uznaná ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ju etnickí Arméni.
Azerbajdžan začal 13. a 14. septembra 2022 útoky na území Arménska v nebezpečnej
eskalácii. EÚ opakovane zdôraznila, že je nevyhnutné dohodnúť sa na komplexnom
a udržateľnom urovnaní konfliktu, a to aj pokiaľ ide o štatút Náhorného Karabachu,
a posilnila svoju angažovanosť pri uľahčovaní rokovaní, najmä mediáciou predsedu
Európskej rady.
A. Pozícia Európskeho parlamentu a medziparlamentná spolupráca
Európsky parlament opakovane vyjadril znepokojenie v súvislosti so situáciou v oblasti
ľudských práv v Azerbajdžane. V roku 2015 Parlament vyzval azerbajdžanské orgány,
aby okamžite zastavili represie voči občianskej spoločnosti a aktivitám v oblasti
ľudských práv. Uväznená aktivistka Lejla Junus bola prepustená v roku 2015 po
intenzívnom tlaku Európskeho parlamentu a poskytnutí humanitárnej a zdravotnej
pomoci. V roku 2017 Parlament odsúdil únos a väznenie azerbajdžanského novinára
Afgana Muchtarliho (ktorý bol prepustený v roku 2020 po takmer troch rokoch väznenia)
a vyjadril znepokojenie nad situáciou v oblasti médií v Azerbajdžane. V roku 2019
Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzval na okamžité prepustenie Mehmana
Husejnova, protikorupčného blogera (ktorý bol prepustený v tom istom roku po dvoch
rokoch väznenia), ako aj ďalších politických väzňov. V roku 2017 po odhaleniach
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týkajúcich sa škandálu azerbajdžanskej práčky špinavých peňazí odsúdil „pokusy
Azerbajdžanu a ďalších autokratických režimov v tretích krajinách o ovplyvňovanie
európskych činiteľov s rozhodovacími právomocami nezákonným spôsobom“.
Oficiálne medziparlamentné vzťahy boli obnovené v roku 2016 po štvorročnej
prestávke a 16. zasadnutie parlamentného výboru pre spoluprácu sa uskutočnilo
v decembri 2021. Parlament prijal v roku 2018 uznesenie o rokovaniach o novej
dvojstrannej dohode, v ktorom sa zdôrazňuje, že prehlbovanie vzťahov je podmienené
tým, že Azerbajdžan bude dodržiavať základné hodnoty a zásady demokracie,
právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudské práva a základné slobody.
V reakcii na vojnu v Náhornom Karabachu v roku 2020 Parlament prijal v januári 2021
uznesenie, v ktorom vyjadril poľutovanie nad tým, že „súčasný stav sa zmenil skôr
vojenskými silami ako mierovými rokovaniami“, a zdôraznil, že „ešte stále je potrebné
nájsť trvalé riešenie“, pričom zdôraznil, že proces dosahovania mieru a určenia
budúceho právneho postavenia regiónu by mali viesť spolupredsedovia Minskej
skupiny OBSE a mal by vychádzať zo základných zásad skupiny. Parlament prijal
v máji 2021 uznesenie, v ktorom vyzýva najmä na okamžité a bezpodmienečné
prepustenie všetkých arménskych vojnových väzňov a ďalších zajatých osôb, ktoré
Azerbajdžan stále zadržiava. Zopakoval tiež, že rokovania o trvalom riešení by mali
vychádzať zo zásad nepoužitia sily, územnej celistvosti a rovnakých práv a sebaurčenia
národov, ktoré sú východiskom základných zásad Minskej skupiny OBSE. V uznesení
z marca 2022 Parlament dôrazne odsúdil pokračujúcu politiku Azerbajdžanu zameranú
na odstránenie a popieranie arménskeho kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu
a v jeho okolí. Poslanci EP zodpovední za monitorovanie situácie v Arménsku vydali
niekoľko vyhlásení o konflikte, v ktorých trvali na potrebe prerokovania komplexného
urovnania konfliktu a vyjadrili obavy v súvislosti s otázkami, ako sú incidenty a útoky
na hraniciach, arménski zajatci, nášľapné míny, štvavá rétorika, prístup humanitárnej
pomoci a ochrana kultúrneho dedičstva.
B. Pozorovanie volieb
Poslanci Európskeho parlamentu navštívili Azerbajdžan ako súčasť volebných misií
úradu ODIHR OBSE. Keďže všetky voľby v krajine, ktoré sa pozorovali v rámci týchto
misií, boli z hľadiska medzinárodných požiadaviek považované za nevyhovujúce,
a keďže odporúčania stále neboli vykonané, Parlament sa rozhodol nevyslať
pozorovateľov na parlamentné voľby v roku 2015 a prezidentské voľby v roku 2018
a nebol prizvaný na pozorovanie parlamentných volieb v roku 2020. Misia úradu ODIHR
vyslaná na pozorovanie parlamentných volieb v roku 2020 uviedla, že „reštriktívne
právne predpisy a politické prostredie bránia skutočnej súťaži“, „voličom nebola
poskytnutá zmysluplná voľba z dôvodu nedostatku skutočnej politickej diskusie“,
„pozorované boli prípady nátlaku na voličov, kandidátov a ich zástupcov“ a „závažné
procesné porušenia počas sčítania hlasov a zisťovania výsledkov vyvolali pochybnosti
o tom, či sa k výsledkom dospelo čestne“.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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