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TRI SOSEDNJE DRŽAVE VZHODNEGA
PARTNERSTVA NA JUŽNEM KAVKAZU

V politiko vzhodnega partnerstva EU, uvedeno leta 2009, je vključenih šest nekdanjih
sovjetskih držav: Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina.
Partnerstvo je bilo sklenjeno kot podpora prizadevanjem za politične, družbene in
gospodarske reforme v teh državah, s katerimi bi okrepili demokratizacijo in dobro
upravljanje, energetsko varnost, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj.
Vse sodelujoče države (razen Belorusije, ker je njeno članstvo zamrznjeno) napotijo
delegacije v Parlamentarno skupščino Euronest.

Poleg dela, ki ga opravljata pristojna odbora za zunanje zadeve in mednarodno
trgovino, ima Evropski parlament stalno delegacijo za odnose z Južnim Kavkazom
(DSCA), ki nadzira odnose EU s tremi državami te regije, in sicer v okviru
pridružitvenega parlamentarnega odbora z Gruzijo, parlamentarnega partnerskega
odbora z Armenijo in odbora za parlamentarno sodelovanje z Azerbajdžanom. Poleg
tega spremlja delo posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji.

GRUZIJA

Pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo, skupaj s poglobljenim in celovitim
prostotrgovinskim območjem, je začel veljati julija 2016. Gruzija si močno prizadeva,
da bi svojo zakonodajo uskladila s standardi EU, zaradi česar so bili med drugim
odpravljeni vizumi za kratkoročno bivanje v schengenskem območju od marca 2017
naprej. EU je glavna trgovinska partnerica Gruzije s približno 27-odstotnim deležem vse
njene trgovine (2020). EU Gruziji vsako leto da več kot 100 milijonov EUR tehnične in
finančne pomoči, s poudarkom na gospodarskem razvoju, dobrem upravljanju, pretoku
oseb in izobraževanju.
V okviru prizadevanj skupine Ekipa Evropa, ki partnerskim državam pomaga pri
obvladanju družbenogospodarskih posledic covida-19, je bilo Gruziji ponujenih
183 milijonov EUR prilagojenega svežnja za odzivanje, ki združuje kombinacijo
obstoječih in novih sredstev za konkretno podporo ljudem in povečanje makrofinančne
stabilnosti Gruzije.
Za gruzijsko politično in medijsko krajino je značilna močna polarizacija. Poleg
tega so številni vprašljivi dogodki v zadnjih nekaj letih sprožili zaskrbljenost zaradi
demokratičnega nazadovanja in spodkopavanja državljanskih svoboščin. Gre zlasti za
razširjeno nekaznovanost v zadevah, povezanih s korupcijo na visoki ravni, primere
policijskega nasilja, kronično premajhno stopnjo neodvisnosti in preglednosti sodstva
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(kar ponazarja pomanjkljiv postopek izbire sodnikov vrhovnega sodišča v letu 2021
kljub kritikam Beneške komisije ter prenagljeno sprejetje reforme zakona o splošnih
sodiščih decembra 2021), omejitve svobode medijev ter (ki jih ponazarja obsodba
maja 2022 Nika Gvaramia, ustanovitelja kanala Mtavari, ki je naklonjen opoziciji, na
tri leta in pol zapora, in sicer na podlagi sporne obtožnice), stalno stigmatizacijo in
diskriminacijo skupnosti LGBTQI+, ki sta se tragično pokazali med nasilnimi napadi na
dogodek Pohod za dostojanstvo, ki je bil načrtovan 5. julija 2021 in so ga morali potem
odpovedati. Poleg tega je bilo med predsedniškimi volitvami leta 2018, parlamentarnimi
volitvami leta 2020 in lokalnimi volitvami leta 2021 opaženih več nepravilnosti.
Julija 2021 so voditelji vladajoče stranke Gruzijske sanje enostransko odstopili
od političnega dogovora, ki ga je pomagal doseči predsednik Evropskega sveta
Charles Michel (sporazum z 19. aprila). Dokument je celovito obravnaval vprašanja
politiziranega sodstva, izboljšanja volilnega okvira in reforme pravosodja. Poslanci
Evropskega parlamenta še vedno menijo, da sporazum z 19. aprila temelj
demokratičnega razvoja Gruzije.
Vsled prošnji Ukrajine za nujno pridružitev Evropski uniji v času, ko se je spopadala
z rusko invazijo, je tudi Gruzija (skupaj z Republiko Moldavijo) 3. marca 2022 vložila
prošnjo za članstvo po hitrem postopku. V skladu z mnenji, ki jih je podala Evropska
komisija, in ob upoštevanju zaskrbljujočega demokratičnega nazadovanja v zadnjih
nekaj letih je Evropski svet 23. junija sklenil, da prizna zgolj „evropsko perspektivo“
Gruzije, medtem ko sta Ukrajina in Republika Moldavija dobili status države kandidatke.
Gruzijski parlament je ustanovil tematske delovne skupine za obravnavo 12 ključnih
prednostnih nalog, ki jih je opredelila Evropska komisija, ter tako začel proces
reševanja teh vprašanj. Vseeno je EU na sedmi seji pridružitvenega sveta EU-Gruzija
6. septembra v Bruslju izrazila resno zaskrbljenost, ker ni bilo znatnega napredka in
zaradi nadaljnjih sprememb na slabše v državi, kar zadeva demokratične standarde
in pravno državo.
Gruzijci, ki se soočajo z rusko zasedbo Abhazije in Chinvalske regije/Južne Osetije,
upajo na izboljšanje s približevanjem EU in zvezi NATO. EU je večkrat poudarila, da
odločno podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije znotraj njenih
mednarodno priznanih meja, kot je poudarjeno v resoluciji Evropskega parlamenta
z dne 14. junija 2018 o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji.
EU podpira prizadevanja za rešitev konflikta s pomočjo posebnega predstavnika EU
za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji, nadzorne misije EU ter instrumenta EU za
prispevanje k stabilnosti in miru, s čimer se dopolnjujejo mednarodni pogovori v Ženevi.
Letni strateški dialog o varnosti med EU in Gruzijo je znak zaupanja v odnose med
stranema. Gruzija je poleg tega na podlagi okvirnega sporazuma za njeno sodelovanje,
ki je začel veljati leta 2014, znatno prispevala k številnim operacijam skupne varnostne
in obrambne politike EU.
A. Stališče Evropskega parlamenta in medparlamentarno sodelovanje
Konferenca predsednikov Evropskega parlamenta je 9. junija 2022 Evropski svet
pozvala, naj Ukrajini in Republiki Moldaviji podeli status države kandidatke za članstvo
v EU ter naj si prizadeva, da bi tak status dobila tudi Gruzija. Na podlagi treh mnenj, ki jih
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je Evropska komisija objavila 17. junija, je Evropski svet 23. junija priznal le „evropsko
perspektivo“ Gruzije, Ukrajini in Moldaviji pa je podelil status države kandidatke.
Poleg tega je Evropski parlament 9. junija 2022 sprejel resolucijo o kršitvah svobode
medijev in varnosti novinarjev v Gruziji. V njej so poslanci obsodili dejstvo, da sta si
stranka Gruzijske sanje in njen ustanovitelj oligarh Bidzina Ivanišvili prisvojila državni
aparat, ter obžalovali znatno poslabšanje položaja medijev v državi.
Septembra 2022 je potekala enajsta seja pridružitvenega parlamentarnega odbora
EU-Gruzija. Poslanci so poudarili napredek pri usklajevanju in tekočih reformah,
hkrati pa pozvali k nadaljnjim prizadevanjem na področjih, kot so pravna država,
neodvisnost in učinkovitost sodstva, delovno pravo in nediskriminacija. Gruzijske
sogovornike so pozvali, naj sodelujejo z deležniki iz civilne družbe pri obravnavi
12 ključnih prednostnih nalog, ki jih je opredelila Evropska komisija. Seznanili so se tudi
z nadaljnjim poslabšanjem razmer na področju človekovih pravic v zasedenih regijah.
Parlament je v resolucijah o izvajanju pridružitvenega sporazuma z Gruzijo iz
novembra 2018 in septembra 2020 pozdravil uspešno nadaljevanje reform in napredek,
dosežen pri izvajanju sporazuma ter poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega
območja. Poslanci pa pripravljajo še eno resolucijo, ki naj bi jo Odbor za zunanje zadeve
obravnaval jeseni 2022. Poleg tega ima Gruzija prednostni status pri dejavnostih
Parlamenta v podporo demokraciji, ki zajemajo gradnjo zmogljivosti, mediacijo in
dialog, odnose s civilno družbo in volitve.
B. Opazovanje volitev
Gruzija od leta 1995 gosti misije Urada OVSE za demokratične institucije in človekove
pravice (ODIHR), ki spremljajo parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve v državi.
Kot je običajno za področje delovanja OVSE, so bili v misije OVSE/ODIHR vključeni
opazovalci iz Evropskega parlamenta. Parlamentarne volitve leta 2016 so bile kljub
nekaj postopkovnim nepravilnostim in obtožbam o ustrahovanju splošno ocenjene
kot demokratične in poštene. Zmagala je koalicija Gruzijske sanje, ki je dosegla
ustavno večino (75 % poslancev), potrebno za sprejetje ustavnih sprememb. OVSE
in EU sta v zvezi s predsedniškimi volitvami leta 2018 kritizirali zlorabo upravnih
virov, hudo polarizacijo zasebnih medijev in negativno kampanjo, splošna ocena pa
je bila pozitivna. Evropski parlament leta 2020 zaradi covida-19 in z njim povezanih
zdravstvenih ukrepov in omejitev potovanj ni napotil opazovalcev za krajši čas na
spremljanje parlamentarnih volitev. OVSE/ODIHR je napotil misijo omejenega obsega
za opazovanje volitev, ki jo je sestavljala ožja skupina strokovnjakov in opazovalcev
za daljši čas. Na dan volitev je ODIHR združil prizadevanja z opazovalci za kratek
čas, ki so jih napotile parlamentarne skupščine OVSE, Sveta Evrope in zveze NATO,
ter z misijo European Diplomatic Watch, ki je bila napotena na pobudo delegacije EU
v Gruziji. Te volitve so znova prinesle nesporno zmago vladajoči koaliciji Gruzijske
sanje. Mednarodni opazovalci so ugotovili, da so bile volitve konkurenčne, ter menili,
da so bile svoboščine v splošnem spoštovane. To za državo pomeni pozitiven premik,
kljub nekaterim osamljenim incidentom in pritiskom na volivce ter nejasnim mejam med
vladajočo stranko in državo med kampanjo ter na dan volitev. V Gruziji so oktobra 2021
potekale lokalne volitve, Evropski parlament pa je sodeloval v mednarodni misiji za
opazovanje volitev, ki jo je vodil OVSE/ODIHR.
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ARMENIJA

Odnosi Armenije z EU temeljijo na celovitem in okrepljenem sporazumu o partnerstvu
(CEPA), ki je bil podpisan novembra 2017 in je v celoti začel veljati 1. marca 2021.
Sporazum CEPA, ki je nadomestil prejšnji sporazum o partnerstvu in sodelovanju iz
leta 1999, poglablja dvostranske odnose na številnih področjih, hkrati pa zagotavlja
skladnost s članstvom Armenije v Evrazijski gospodarski uniji. Armenija je od
januarja 2022 upravičena do sheme EU GSP+, ki zagotavlja preferencialni dostop do
trga EU. EU-27, ki predstavlja približno 19 % celotne armenske trgovine (2021), je takoj
za Rusijo druga največja trgovinska partnerica Armenije.
EU Armeniji podporo zagotavlja predvsem prek instrumenta Globalna Evropa in za
obdobje 2021–2024 ji je namenila približno 180 milijonov EUR. Glavna prednostna
naloga tega financiranja je družbeno-ekonomsko okrevanje Armenije po konfliktu in
po pandemiji, s posebnim poudarkom na krepitvi odpornosti, ter nadaljnja podpora
reformam države za krepitev demokracije in pravne države. Financiranje je tudi podlaga
za gospodarski in naložbeni načrt EU za Armenijo, ki vključuje sveženj nepovratnih
sredstev, posojil in jamstev v vrednosti 1,6 milijarde EUR.
Politične razmere v Armeniji so se maja 2018 korenito spremenile, ko je po miroljubnih
uličnih protestih proti vladi Republikanske stranke Armenije na oblast prišel opozicijski
voditelj Nikol Pašinjan („žametna revolucija“). Spremembo je potrdila Pašinjanova
prepričljiva zmaga na predčasnih parlamentarnih volitvah decembra 2018, vlada pa se
je lotila ambicioznega programa reform, tudi na področjih pravne države, preglednosti
in boja proti korupciji. Predčasne parlamentarne volitve junija 2021 so ponovno potrdile
ta razmerja, saj je vladajoča Stranka civilne pogodbe zbrala 54 % glasov kljub
negativnim političnim odzivom doma in velikim humanitarnim izzivom, ki so posledica
poraza države v drugi vojni za Gorski Karabah leta 2020.
Šesttedenska vojna, ki jo je začel Azerbajdžan, je bila največji izbruh nasilja v konfliktu,
ki se vleče že od premirja leta 1994. Ruska mediacija je privedla do sklenitve premirja
9. novembra 2020, pri čemer je Armenija izgubila nadzor nad delom Gorskega
Karabaha in sosednjimi azerbajdžanskimi okrožji, ki jih je zasedala 26 let. Pogajanja
bodo morala šele pripeljati do trajne rešitve konflikta, vključevati pa bo morala tudi
vprašanje statusa Gorskega Karabaha, regije, ki jo naseljujejo Armenci in je bila nekdaj
avtonomna entiteta v okviru Azerbajdžana. Napetosti so se znova razplamtele po
azerbajdžanskih napadih na cilje na ozemlju Republike Armenije (tj. ne v Gorskem
Karabahu) 13. in 14. septembra 2022. EU si bo še naprej prizadevala, da bi stranema
pomagala doseči sporazumno rešitev, zlasti s posredovanjem predsednika Evropskega
sveta.
A. Stališče Evropskega parlamenta in medparlamentarno sodelovanje
Evropski parlament je sporazum CEPA odobril julija 2018 in ob tem sprejel
resolucijo, v kateri je čestital državljanom Armenije za miren prenos oblasti. Odbor
za parlamentarno sodelovanje se je v skladu s sporazumom CEPA preoblikoval
v parlamentarni partnerski odbor. Po vojni v Gorskem Karabahu leta 2020 je Parlament
januarja 2021 sprejel resolucijo, v kateri je izrazil obžalovanje, da je do sprememb
trenutnega stanja prišlo s posredovanjem vojaških sil, in poudaril, da je treba trajno
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rešitev še poiskati, pri čemer je poudaril, da bi morala mirovni proces in proces
določanja prihodnjega pravnega statusa regije temeljiti na temeljnih načelih supine,
voditi pa bi ju morali sopredsedujoči skupini iz Minska v okviru OVSE. Parlament je
maja 2021 sprejel resolucijo, v kateri je pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi
vseh armenskih vojnih in drugih ujetnikov, ki so še vedno pridržani v Azerbajdžanu.
Ponovno je tudi poudaril, da bi morala pogajanja za trajno rešitev temeljiti na
načelih neuporabe sile, ozemeljske celovitosti ter enakih pravic in samoodločbe
narodov, na katerih temeljijo načela skupine iz Minska v okviru OVSE. Parlament
je v resoluciji iz marca 2022 odločno obsodil nadaljnjo politiko Azerbajdžana, da
izbriše in zanika armensko kulturno dediščino v Gorskem Karabahu in njegovi
okolici. Vodilni poslanci Evropskega parlamenta so po razmerah v Armeniji objavili
vrsto izjav o konfliktu, v katerih so vztrajali, da je treba s pogajanji doseči celovito
rešitev, in izrazili zaskrbljenost zaradi vprašanj, kot so mejni incidenti in napadi,
armenski ujetniki, protipehotne mine, podžigajoča retorika, humanitarni dostop in
zaščita kulturne dediščine. Evropski parlament je leta 2015 sprejel resolucijo o stoti
obletnici armenskega genocida.
B. Opazovanje volitev
Armenija je v okviru misij OVSE/ODIHR za opazovanje volitev večkrat gostila poslance
Evropskega parlamenta, med drugim med predčasnimi parlamentarnimi volitvami
leta 2018. Organizacija volitev v Armeniji se je znatno izboljšala. Volitve leta 2018
so bile pozitivno ocenjene, saj so bile dobro organizirane, število nepravilnosti pa
minimalno. Delegacija Evropskega parlamenta je ugotovila tudi, da se je število
nepravilnosti pri volitvah zelo zmanjšalo. Zaradi pandemije covida-19 Evropski
parlament ni mogel opazovati volitev junija 2021, vendar so poslanci Evropskega
parlamenta izpostavili splošno pozitivno oceno OVSE/ODIHR.

AZERBAJDŽAN

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Azerbajdžanom velja od leta 1999.
Februarja 2017 so se začela pogajanja o okrepljenem sporazumu, s katerim bi se
obravnavala politična, trgovinska, energetska in druga specifična vprašanja, vključeval
pa bi čvrste določbe o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah. EU je ključna
trgovinska partnerica Azerbajdžana, saj nanjo odpade približno 45 % celotne trgovine
države (2021), predvsem zaradi izvoza nafte in plina v EU (leta 2021 je predstavljal
približno 4,6 % oziroma 2,3 % uvoza nafte oziroma plina v EU). Azerbajdžan je začel
izvažati zemeljski plin v EU decembra 2020 po dokončanju projekta južnega plinskega
koridorja. Julija 2022 sta EU in Azerbajdžan izrazila namero, da do leta 2027 podvojita
zmogljivost južnega plinskega koridorja.
Azerbajdžan se na indeksu demokracije za leto 2021, ki ga pripravlja možganski trust
Economist Intelligence Unit, uvršča na 141. mesto (od skupaj 167 držav) in je v poročilu
o svobodi v svetu iz leta 2022 uvrščen med „nesvobodne“ države. Predsednik Ilham
Alijev, ki trenutno opravlja četrti mandat, je leta 2003 nasledil svojega očeta Hejdarja
Alijeva. Leta 2017 je na novoustanovljeno mesto prvega podpredsednika imenoval
svojo ženo Meriban Alijevo. V najnovejšem letnem poročilu EU o človekovih pravicah
in demokraciji v svetu, objavljenem aprila 2022, je navedeno, da so „pomanjkljivosti
pri zagotavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Azerbajdžanu
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še vedno zaskrbljujoče“, „prostor delovanja civilne družbe ostaja omejen“, „neodvisni
novinarji in blogerji se še naprej soočajo s preganjanjem in prepovedmi potovanj“ ter
„zagovorniki človekovih pravic, novinarji in aktivisti politične opozicije so še naprej
preganjani“. Evropsko sodišče za človekove pravice je opisalo zaskrbljujoč vzorec
samovoljnih aretacij in pridržanj kritikov vlade, aktivistov civilne družbe in zagovornikov
človekovih pravic s povračilnimi pregoni in zlorabo kazenskega prava v nasprotju
s pravno državo.
Položaj predsednika Alijeva se je dodatno utrdil z azerbajdžansko zmago
v šesttedenski vojni z Armenijo zaradi Gorskega Karabaha, ki je trajala od septembra
do novembra 2020. Azerbajdžan je po premirju 9. novembra 2020 spet prevzel nadzor
nad okrožji Gorskega Karabaha, ki mejijo nanj in ki so jih več kot 26 let zasedale
armenske sile, kar lahko v prihodnosti omogoči vrnitev več sto tisoč notranje razseljenih
oseb. Prevzel je tudi nadzor nad delom Gorskega Karabaha, nekdanje avtonomne
regije, ki je mednarodno priznana kot del Azerbajdžana, vendar v njej živijo Armenci.
Azerbajdžan je 13. in 14. septembra 2022 nevarno zaostril položaj, saj je začel z napadi
na ozemlje Armenije. EU je večkrat poudarila, da je treba s pogajanji šele doseči
celovito in trajno rešitev konflikta, vključno z vprašanjem statusa Gorskega Karabaha,
in je v zvezi s tem še okrepila svoja prizadevanja v podporo pogajanjem, zlasti prek
mediacije predsednika Evropskega sveta.
A. Stališče Evropskega parlamenta in medparlamentarno sodelovanje
Evropski parlament je večkrat izrazil zaskrbljenost zaradi stanja na področju človekovih
pravic v Azerbajdžanu. Leta 2015 je azerbajdžanske oblasti pozval, naj nemudoma
končajo zatiranje civilne družbe in prizadevanj na področju človekovih pravic. Evropski
parlament si je zelo prizadeval za izpustitev Lejle Junus in zato, da se ji nudi
humanitarna in zdravniška pomoč, leta 2015 pa so aktivistko tudi izpustili. Leta 2017 je
obsodil ugrabitev in pridržanje azerbajdžanskega novinarja Afgana Muhtarlija (ki je bil
leta 2020 po skoraj treh letih izpuščen iz zapora) ter izrazil zaskrbljenost zaradi razmer
na področju medijev v Azerbajdžanu. Parlament je leta 2019 sprejel resolucijo, v kateri
je pozval k takojšnji izpustitvi Mehmana Husejnova, protikorupcijskega blogerja (ki je
bil po dveh letih v zaporu tega leta tudi izpuščen), in drugih političnih zapornikov. Po
razkritju primera „azerbajdžanske pralnice“ leta 2017 odločno obsoja, da poskušajo
Azerbajdžan in drugi avtokratski režimi v tretjih državah na nezakonit način vplivati na
evropske odločevalce.
Uradni medparlamentarni odnosi so bili po štiriletnem premoru ponovno vzpostavljeni
leta 2016, decembra 2021 pa se je sestal 16. odbor za parlamentarno sodelovanje.
Parlament je leta 2018 sprejel resolucijo o pogajanjih o novem dvostranskem
sporazumu, v kateri je poudaril, da je poglabljanje odnosov pogojena s tem, da
Azerbajdžan priznava in spoštuje temeljne vrednote in načela demokracije, pravne
države, dobrega upravljanja ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Po vojni v Gorskem Karabahu leta 2020 je Parlament januarja 2021 sprejel
resolucijo, v kateri je izrazil obžalovanje, da je do sprememb trenutnega stanja prišlo
s posredovanjem vojaških sil, in poudaril, da je treba trajno rešitev še poiskati, pri čemer
je poudaril, da bi morala mirovni proces in proces določanja prihodnjega pravnega
statusa regije temeljiti na temeljnih načelih supine, voditi pa bi ju morali sopredsedujoči
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skupini iz Minska v okviru OVSE. Parlament je maja 2021 sprejel resolucijo, v kateri
je pozval k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh armenskih vojnih in drugih ujetnikov,
ki so še vedno pridržani v Azerbajdžanu. Ponovno je tudi poudaril, da bi morala
pogajanja za trajno rešitev temeljiti na načelih neuporabe sile, ozemeljske celovitosti
ter enakih pravic in samoodločbe narodov, na katerih temeljijo načela skupine iz Minska
v okviru OVSE. Parlament je v resoluciji iz marca 2022 odločno obsodil nadaljnjo
politiko Azerbajdžana, da izbriše in zanika armensko kulturno dediščino v Gorskem
Karabahu in njegovi okolici. Vodilni poslanci Evropskega parlamenta so v odziv na
razmere v Azerbajdžanu objavili vrsto izjav o konfliktu, v katerih so vztrajali, da je
treba s pogajanji doseči celovito rešitev, in izrazili zaskrbljenost zaradi vprašanj, kot so
mejni incidenti in napadi, armenski ujetniki, protipehotne mine, podžigajoča retorika,
humanitarni dostop in zaščita kulturne dediščine.
B. Opazovanje volitev
Azerbajdžan je gostil poslance Evropskega parlamenta, ko so sodelovali v misijah
OVSE/ODIHR za opazovanje volitev. Ker pa je bilo za vse volitve v tej državi, ki
so jih opazovale misije, ugotovljeno, da ne izpolnjujejo mednarodnih zahtev, in ker
priporočila še vedno niso bila uresničena, je Parlament sklenil, da na parlamentarne
volitve leta 2015 in na predsedniške volitve leta 2018 ne bo napotil opazovalcev,
prav tako pa ni bil povabljen na opazovanje parlamentarnih volitev leta 2020. Misija
ODIHR na parlamentarnih volitvah leta 2020 je ugotovila, da omejujoča zakonodaja in
politično okolje preprečujeta resnično konkurenco, da volivcem ni bila dana smiselna
izbira, ker ni bilo dovolj resničnih političnih razprav, da so bili opaženi pritiski na
volivce, kandidate in njihove predstavnike, bistvene kršitve postopka med štetjem in
potrjevanjem glasovnic pa zbujajo pomisleke o poštenosti rezultatov.

Florian Carmona / Michal Jiráček
09/2022
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